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Tez-Koop-İş Kadın Dergisi 12. sayısını sıcaklıkların aşırı yükseldiği Temmuz ayında okur-
larımızla buluşturuyoruz. Geride bıraktığımız dönemde pandemi ve tam kapanma gibi 
uygulamalar sebebiyle zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında sektörlerde bazı çalışanlar 
uzaktan çalışma biçimine geçti. Uzaktan çalışmayı yeni deneyimleyen bir toplum olarak 
bu çalışma şeklinin ne kadar süreceği, kalıcı mı olacağı ve doğuracağı sonuçlar akıllarda 
oldukça soru işareti oluşturdu. Doç. Dr. Betül Urhan, Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Özge 
Berber Agtaş, Dr. Ayşe Emel Akalın ve Av. Diren Göymen bu konudaki araştırmalarını bi-
zimle paylaştı. Diyetisyen Pınar Mutlu da beslenme düzenimizin bozulduğu bu süreçte 
sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Diğer yandan bildiğiniz üzere, ülkemizin yaklaşık 200 noktasında çıkan orman yangınları, 
Karadeniz Bölgesi ve Van’da yaşanan sel felaketi iklim krizinin boyutlarını gözler önüne 
seriyor. Doğa felaketleri ile mücadele eden halk ve sivil toplum örgütleri çaresizce yar-
dım bekliyor. Sendikamız düzenlediği çalıştay ve faaliyetleri ile iklim krizine dikkat çeki-
yor ve yetkililer uyarmaya devam ediyor. Bu sayımızda da Buse Naval, Bilinçli Tüketicilik 
ve İleri Dönüşüm konusunda bizi bilgilendiriyor.

İklim krizi boyutlarını arttırırken yaşanan ekonomik kriz ve adalet arayışımız da yüksekle-
re tırmanıyor. Öğr. Gör. Dr. Ayten Semerci’de Titanik: Tanıdık bir gemi hikâyesi / Boğulmak 
sınıfsal mıdır? denemesi ile ‘aynı gemideyiz’ sözüne bir açıklık getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nden 1 
Temmuz’da çekilmiş olduk. Ancak bu kararı ne kadın örgütlerinin ne de biz sendikaların 
tanıması mümkün değil. Kadın cinayetleri politiktir. Her gün en az bir kadın cinayetinin 
olması, şiddete karşı koruyan yasa ve politikalara karşı çıkılması, tecavüzcü ve katillere 
ağır yaptırımların uygulanmamasının sonucudur. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmi-
yoruz ve tekrar söylüyoruz; İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! 

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek çocuğun cinsel istismarı, kasten öldürme gibi 
katalog suçlardan bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere 
dayanmasına bağlı hale getirilerek yasalaştı. Bu şekilde tutuksuz yargılamalar devam 
edecek, çocukların ve kadınların yaşam hakkı tehlikede olacaktır. Sanıklar tahliye edi-
lebiliyorsa bunun suçluları istismar davalarında “somut delil yetersizliği” ile beraatlerin 
temelini oluşturmaya çalışanlar, istismarı evlilikle aklamaya çalışanlardır. Bu sayımızda 
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin (CEİD) Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerde Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Raporunu size tanıtıyor, Masallar ve Toplumsal Cinsiyet yazılarını 
sizinle buluşturuyoruz.

Kadın emeği sayfaları sizleri bekliyor! Kadın Kooperatifleri sayfalarımızda bu sayıda en-
ginarın kalbi Urla’dan S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne yer veriyo-
ruz. Ayrıca çağrı merkezi çalışanı kadın üyemiz de uzaktan çalışma deneyimini bizimle 
paylaşıyor ve diyor ki “Çocuklarımın kahkahalarına eşlik etmek istiyorum.” 

Hazır hava sıcaklıkları yükselmişken üyelerimizle sohbete Güneydoğu’ya gidiyoruz ve 
Gaziantep Şubemize bağlı kamuda çalışan kadın üyelerimiz bizleri karşılıyor. Biraz Pan-
demiden biraz uzaktan çalışmadan biraz da ev içi emekten sohbet ediyoruz. Geleceğe 
dair beklenti ve umutlarımızı dile getiriyoruz.

Psikoloji, Spor, Felsefe, Lezzetin Göçmen Kuşu, Mandala ve Mizah sayfaları da siz sevgili 
okurlarımızı sabırsızlıkla bekliyor.

Dayanışmayla kalın.

Merhaba
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SENDİKAMIZDAN 
HABERLER

Güneydoğu’nun sendikalı kadınları: 

öncü, güçlü, mücadeleci!
Gaziantep Şubemize bağlı kamu işyerlerinde çalışan kadın 
üyelerimizle online platformda buluştuk. Gaziantep Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanı Sendika İşyeri 
Temsilcisi Yasemin Hanım, SGK çalışanı üyelerimiz Nadire 
ve Özge Hanım, Şanlıurfa’dan GAP İdaresi Başkanlığı 
çalışanı Sendika İşyeri Baş Temsilcisi Kübra Hanım ile bu 
sayımızda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 1 Kasım tarihi 
itibari ile toplu iş sözleşmesi hakkından faydalanmaya 
başlayan üyelerimizi yakından tanıyalım ve kamu 
çalışanlarının yaşamlarına dokunalım istedik. Sohbetimiz 
tam kapanmada, ülke genelinde kısıtlamaların yoğunlaştığı 
bir dönemde gerçekleştiği için de hem pandeminin 
beraberinde getirdiği sorunları hem de sendikalı olmanın 
önemini konuştuk. Farkındalığı olan, güçlü ve enerjisi yüksek 
kadın üyelerimizin sendikamızı temsil ediyor oluşundan onur 
ve mutluluk duyduk. Keyifli okumalar dileriz.

Bizlere çalışma yaşamınızdan bahseder misiniz? 
Karşılaştığınız zorluklar var mı?

Yasemin Özer: Açıkça 
söylemek gerekirse işyerimde 
hiçbir zorluk yaşamıyorum. O 
konuda biraz şanslıyım yani. 
Benim yaşadığım tek sıkıntı şu 
taşeron lafının kalkmaması, 
657'ye tabi devlet memurları 
tarafından biraz hor ve küçük 
görülmek. Ama sendikamızla 
aldığımız haklarla şimdi 
kurumda çok daha güçlüyüz, 
bunu fark ediyoruz ve fark 

ettiriyoruz. Onun dışında çok bir sorunum yok doğru 

söylemek gerekirse. Kurumumla ikili ilişkilerim çok 
güzel. 

Nadire Canpolat: Kadroya 
geçmeden önce farklıydı, 
bu daha farklı. Ben devlet 
idaresine geçmeden önce de 
7-8 yıl önce bir özel sektörde 
çalışmıştım, o dönem ise 
bambaşkaydı. En azından 
devlet biraz daha yumuşak 
oluyor bu konuda. Genel olarak 
aşırı bir sorun yaşamadım. Şu 
anda pandemi dönemi de 

gayet ılımlı geçti. Benim bir oğlum var, onu bakıcıya 
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bırakıyorum. O konuda aşırı bir zorluğu olmadı ama 
şu an pandemi döneminde bir zorluğu oldu. Bana işe 
gitmek şu anda serbest ama çocuğun bakıcıya gitmesi 
yasak. Onun dışarı çıkması yasak, o konuda bir sıkıntım 
oldu, onun dışında herhangi bir sıkıntım olmadı. Kadroya 
geçmeden önceki memurların bakış açısı ile kadroya 
geçtikten sonraki bakış açısı çok farklı oldu. Belirgin 
bir şekilde farklı oldu. Onun dışında genel olarak rahat 
çalıştım. Esnek çalışmada da sıkıntı çekmedim. Yani 
sendikalaştıktan sonra tabii ki daha büyük bir güç 
oldu elimizde, onun verdiği çok büyük bir özgüven var 
diyeyim daha doğrusu. Ben özel sektörde çalışırken 
böyle şanslarım yoktu benim. Daha ağır, daha zor 
şartlarda çalışıyordum. Başkanımız Bilal Bey ile ben 
eskiden de tanışıyordum. Zorluk aşamasında rahatlıkla 
telefon edip görüşüp hallettik. Çok şükür onun dışında 
bir sıkıntımız olmadı. İyi gibi geçiyor şu an. 

Özge Toros: Hepimizin ortak 
derdi taşeron olduğu için, 
taşerondan kadroya geçtiğimiz 
için halen daha kadınsal 
haklarımızı düşünür değiliz. 
Yani halen biz birlikteyiz 
kadın-erkek işçiler olarak, 
halen ortak sorunlarımız var 
çözmemiz gereken. Özellikle 
benim çalıştığım kurumda 
halen çalışma saatlerinde 
sıkıntılarımız var, 45 saat 

çalışma dayatması var, akşam saat 20.30’da eve 
gelebiliyorum Pazartesi-Salı günleri. Onun dışında 
halen meslek tanımında sıkıntı var. Halen “Her an 
seni temizliğe geçiririm!” falan diye idareden tehdit 
ediliyorum. Şimdi hal böyle olunca insan kadın olarak 
kendi sıkıntılarına gelemiyor. Halen daha kadın-erkek 
ayrımı olmadan ortak sıkıntılarımız halledilmiş değil 
bizim kurumda, büyük sıkıntılarımız var. Ama şimdi 
siz de konuşunca düşündüm dedim ki, neden bizim 
işyerimizde bir kadın temsilci yok ki, bir tane temsilcimiz 
var o da erkek. 

Kübra Acar: Kadroya geçmeden önce çok fazla ayrım 
yaşamadım açıkçası, 696 KHK ile ben de kadroya 
geçenlerden biriyim. Bizim 15 ay süren toplu sözleşme 

sürecimiz oldu. Yani özellikle 
bu dönemde ben sendikalı 
olmanın ne demek olduğunu 
çok daha iyi hissettim. 
Çok yorucu, çok yoğun, 
bir taraftan işçi arkadaşlar 
artık sabırsızlandılar. Bizim 
durumumuzdan kaynaklı 
olarak eski işçi arkadaşlar zam 
alamadan beklemek zorunda 
kaldılar. Ve bu dönemde 

gerçekten, başkanımız Bilal Bey sağ olsun çok özverili 
davrandı ve bu süreçte bazen işçi arkadaşlarla idareye 
karşı direnerek götürdük bu süreci ve sonunda bir 
kısmını Yüksek Hakem Kurulu’ndan çıkararak, bir kısmını 
kendi çabalarımızla oluşturarak toplu iş sözleşmesinin 
kapsamına girdik. Şu anda o toplu iş sözleşmesinin 
kapsamındayız ya, kendimizi gerçekten çok güçlü ve 
çok iyi hissediyoruz. Motivasyonumuz arttı. İş imza 
atmaya geldiğinde sen taşeronsun, sen 657’lisin vs. 
demiyorlardı. Ama iş bizim haklarımızı almaya geldiğinde 
maalesef idaremizin tavrı aynı olmalı, bizi gerçekten 
çok yordular, çok stresli bir süreç geçirdik, yaşadık. Ama 
bu dönemde gerçekten anladım ki sendikalı olmak 
çok büyük bir güçmüş gerçekten. Kadın olarak da bu 
sürecin bir parçası olmak ayrıca güzel. Çünkü olaylara 
kadın gözüyle bakıyorsunuz. Mesela bizim toplu iş 
sözleşmesinde süt izni maddesi vardı. Süt izni kadınlar 
için bir buçuk saat, memura iki saat. Bunu gündeme 
getirdiğimde sendika tarafını temsil eden arkadaşlar da 
şaşırmıştı. Şimdiye kadar onların aklına gelmemiş böyle 
bir şey söylemek,  öyle bir maddede değişiklik yapmak 
vesaire. Ben ne evliyim ne de çocuğum var ama orada 
bir kadın gözüyle bakıyorsunuz ve akıllarına o şekilde 
gelmiş oluyor.

Pandemi hem iş hem sosyal hayatınızı nasıl etkiledi? 
Esnek çalışma uygulandı mı?

Yasemin Özer: Ben maalesef hiç esnek çalışamadım 
çünkü güvenlik görevlisiyim ve birimde yedeğim yok. 
Evet, ben zorluğunu yaşadım. Kızım okuldan uzak, 
evde tek çocuk olduğu için kızımla hiçbir şekilde 
zaman geçiremedim, kızımı sürekli evde yalnız başına 
bırakmak zorunda kaldım. Eşim de meslektaşım, o da 
özel güvenlik görevlisi, o da vardiyalı çalıştığı için çok 
büyük zorluklar yaşadım açıkçası. Şu 17 günlük yasak 
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sürecince sadece biraz kendimi rahat hissediyorum. En 
azından 3-4 günde bir nöbete gidiyorum çünkü birim 
kapalı tümüyle. Pandemi beni bu şekilde yordu… Çok 
kalabalık bir ortamda çalışıyorum. Kesinlikle hava alacak 
bir pencere yok diyebilirim size. Bizde Suriyeli göçmen 
çocuklar yoğunlukta, gençler yoğunlukta. Yani elim 
yüreğimde çalıştım diyebilirim, halen de nasıl hasta 
olmadım hayret içerisindeyim.

Nadire Canpolat: Pandemi döneminde uzaktan 
çalışma, evden çalışma yapmadık, dönüşümlü 
çalıştık. Pandeminin ilk çıktığı zamanlarda çok fazla 
gitmedim, haftada bir gün iki gün, öyle gittim. Son bir 
aydır dönüşümlü çalışıyoruz çok fazla işe gitmedim. 
Ama yaz döneminde yapılandırma olduğu için 
biz full gittik. Ondan dolayı dönüşümlü çalışmaya 
geçemedik. Diğer kurumlar dönüşümlü çalışırken biz 
tam çalışmak zorunda kaldık o zaman.

Ben bu arada Covid-19 hastalığı geçirdim. On beş 
günü evde istirahatle geçti, gidemedim. Şu anda da 
hemen hemen bir haftadır gitmiyorum işe. Yani rahat 
geçti, çocuğuma daha fazla zaman ayırabildim, eşime 
vakit ayırabildim. Bizde çocuk olunca bakıcı problemi 
vardı, o dönemde en azından çocuğu bakıcıya 
bırakmaktan kurtulduk, bir ay da olsa çocukla daha iyi 
zaman geçirdik. Yani pandemi döneminde öyle çok 
zorluk yaşamadık.

Özge Toros: Açıkçası beni hiç etkilemedi. Yani 
çok rahat çalıştım pandemide, bir sıkıntı yoktu, 
Gaziantep'te yaşadığım için çocukları kime 
bırakacağım kime emanet edeceğim gibi bir sıkıntım 
olmadı; annem vardı annemdeydiler. Onun dışında 
esnek çalışmada da memur-işçi ayrımı yapılmadı 
bizde. Gayet rahat geçirdik. Hatta avantajını bile 
kullandım diyebilirim, Çocuklarla vakit geçirmiş olduk 
fazladan. Onun dışında pandemi ile ilgili bir sıkıntım 
olmadı yani.

Zaten biz bu sene çok da dönüşümlü çalışmaya 
geçemedik, yapılandırma vardı SGK’da. SGK olarak 
zaten yapılandırmadaydı; borçların silinmesiydi, 
faizlerinin silinmesi meselesi derken pandemi 
yokmuş gibi çalıştık bayağı bir süre biz. Ne saat 
14.00 mesaisini kullanabildik ne de o dönüşümlü 
çalışmayı; son bir aydır biz dönüşümlü çalışıyoruz. 

Benim bildiğim Eylül ayından beridir dönüşümlü 
çalışan kurumlar var, biz kurum olarak ona biraz geç 
geçtik. Valilik izin vermedi, sabah 08.00 ile 17.00 arası 
çalışmaya devam ettik biz.

Kübra Acar:  Bizde şöyle oldu, bu pandemi sürecinde 
ekstradan bir yoğunluğumuz oldu. Benim çalıştığım 
birim Basın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörlüğü. 
Biz daha çok organizasyonel işler yapıyoruz; ama 
bu dönemde online toplantılar vb. ekstradan 
bir yoğunluğumuz oldu. Ben koordinatör olarak 
çalışıyorum, benim bir de genel koordinatörüm 
var. Şanslıyım ki o da bir kadın, koordinatörlere ve 
genel koordinatörlere uzaktan çalışma izni vermedi 
idare.  Hâlbuki bu biraz tehlike arz ediyor. Şöyle 
ki en azından bizi kendi aramızda dönüşümlü 
çalıştırsalardı, ikimizden biri hasta olduğunda 
diğeri işleri yürütebilirdi. Ben henüz yakalanmadım 
covid-19 hastalığına, sürekli bir korkuyla gidip 
geliyorum idareye ama bu son dönemde, geçen 
hafta dönüşümlü çalıştık, bu hafta evdeyiz. Onun 
dışında geçen yıl uzaktan çalıştık, onda da yine 
Zoom üzerinden toplantılarımız oldu. Yani pandemi 
döneminde birçok arkadaşımız hastalık geçirdiği için 
onların da iş yükü bize kalmış oldu. Onun dışında iş 
yerinden kaynaklı çok ciddi bir sorun yaşamadık.

Kadın olmaktan kaynaklı ev ve iş yaşamında 
sorunlar yaşıyor musunuz? Çocuk bakımı, ev 
işlerinin bölüşümü gibi…

Yasemin Özer: Tabii ki, o sorunları fazlasıyla 
yaşıyorum. Benim hiçbir sosyal aktivitem yok, 
ben arkadaşlarımla sadece bir telefon görüşmesi 
yapabiliyorum ki bu pandemi öncesinde de vardı 
bende. Çünkü sorumluluklarımız var, işten çıkar 
çıkmaz koştura koştura eve gidiyorum hatta evde 
ne yemek yapacağım diye düşünüyorum yolda. 
Ev temizliğiydi şuydu buydu, eşle ilgilenme... 
İnanın bazen çocuğuma zaman ayıramadığımı 
hissediyorum; onunla hiçbir şekilde hiçbir etkinlik, 
hiçbir faaliyet yapamıyorum; bazen oturup iki kelimeyi 
bir araya getiremiyorum. Son dönemde fark ettim 
ki çocuk odasında telefonu, bilgisayarı, sadece bu. 
Çünkü sorumluluklarımız var, önceliklerimiz var, 
yapmak zorunda olduğumuz şeyler var. Kadın olmak 

SENDİKAMIZDAN 
HABERLER
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çok zor ya! Kadın, anne, iş kadını hepsi bir arada. Ağır 
yükümlülük taşıyor ama güçlüyüz.

Nadire Canpolat: Yani o çok aşırı zor bizde… Benim bir 
çocuğum var, tek çocuk olunca onun verdiği bir sıkıntı 
var. Bir de bu son zamanlarda yasaklar… İyice psikoloji 
bozuldu evde. Eşim de kronik hasta, daha önce kalp 
krizi geçirmişti. Ondan dolayı bizim evde kadın olmak 
çok aşırı zor. İşyerinden çıkıyorsun, koştura koştura 
eve geliyorsun, yemekti, temizlikti… Çocuk zaten gün 
boyu görmediği için, bir de küçük, istiyor ki hep onunla 
vakit harcayayım; benimle ilgilen, benimle oyun oyna, 
benimle sohbet et, sorunlarımızı konuşalım. Onun 
verdiği sıkıntılar var. Ona zaman ayırıyorum bu kez 
yemek kalıyor, yemeğe zaman ayırıyorum çocuk kalıyor, 
çocuğa zaman ayırıyorum iş kalıyor. Yani sıkıştırılmış ve 
yetiştirilmesi gereken bir programla geçiyor şu andaki 
hayatım. Kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. 
Mesela plan yapıyorum bu hafta kendime şunu 
yapayım ama hiçbir planım uymuyor, her zaman bir 
şey oluyor. İşyerinden zaten yeterince yorgun, bitmiş 
bir şekilde geliyorum, kendimi dinlendirmek istiyorum 
o olmuyor. Koşturarak bir yemek trafiği, koşturarak 
mutfağı toplama trafiği… 

Eşim ev içinde birçok konuda bana yardımcı ama 
yine de üzerimde büyük bir yük hissediyorum. 
Kadın olmaktan hem gurur duyuyorum hem şanslı 
hissediyorum. Anneyim, bundan dolayı ayrıca çok şanslı 
hissediyorum kendimi; ama bunun zorluklarını da tabii ki 
çekiyoruz. 

(Özge Hanım, bebeği ile ilgilenmek zorunda olduğu için 
yanımızdan erken ayrılmak zorunda kalıyor ve okurlara 
sevgilerini iletiyor.)

Kübra Acar:  Aslında anne olan arkadaşlar için durum 
tabii daha zor. Şimdi Nadire Hanım bahsederken şeyi 
düşündüm, ne kadar mucizevi varlıklarız. Yani ben 
bekliyorum, sorumluluklarım tabii ki anne olan ve 
evli olan kadınlara oranla az, hayatım tabii ki onlara 
göre daha kolay. Ama Nadire Hanım bahsederken iş 
yerinde bir arkadaşımın söylediği bir şey aklıma geldi, 
onun da 2 çocuğu var. Dedi ki “benim hayatım dakikası 
dakikasına programlı, eğer bir yerde sapma yaşanırsa, 
programda bir sarkma vesaire olursa benim o günüm 
allak bullak oluyor, domino taşı gibi günü tamamen 

etkiliyor.” Gerçekten de öyle. Tabii, çok programlı olmak 
durumdayız. Ben sadece annemler burada olmadığı 
zaman hem ev hem iş üzerimde oluyor, onun dışında 
pek bir zorluk yaşamıyorum. Diğer arkadaşlarımız daha 
ayrıntılı cevaplar verecektir diye düşünüyorum. 

“Bu süreç kadınların var olan yükünü arttırdı, o yüzden 
bununla ilgili detaylı kanuni düzenlemeler yapılmalı.” 
diyor musunuz? Diyorsanız ne tür düzenlemeler 
yapılabilir?

Yasemin Özer:  O konuda ben de kendimi şanslı 
hissediyorum çünkü sürekli öğrencilik hayatı, iş hayatı  
geçmişinde de hep yalnız yaşamak zorunda olduğu 
için benim eşim de bu konularda bana destek. Sadece 
onun sağlık koşulları biraz elverişli olmadığı için çok 
yüklenmek istemiyorum açıkçası ama bizde de böyle bir 
düzen var yani, ”Erkek yapmaz, erkek yemek yapmaz..,” 
Hiç öyle bir dünya yok. Temizliği de birlikte yapıyoruz 
gücümüzün yettiği yere kadar, yemeğimizi de birlikte 
yapıyoruz, çocuğumuzla da birlikte ilgileniyoruz. Yani 
böyle bir zorunluluk zaten var, ben çalışıyorsam bir erkek 
gibi, eşimden de bekliyorum bazı şeyleri. Bu konuda bir 
zorluk yaşamıyorum. Ha bunun kanuni yolu nasıl olur, 
belki kadınların normal zamanlarda çalışma saatlerinde 
biraz esnetme, hani memurlar nasıl ki 40 saat, kadın 
memurlar 35 saat çalışıyorsa ki hayatta olmayacak 
şeyler. Belki kadınlara yönelik saat yönünden böyle 
genişletebilirler, başka türlü aklıma bir şey gelmiyor. 
Nasıl bir Kanuni yönü olabilir ki diye düşünüyorum. Zaten 
kadına güzel bakan bir ülkemiz yok açıkçası. Bunlar 
benim için bir hayal diye düşünüyorum. 

Nadire Canpolat: Yani evet, ben de arkadaşıma 
katılıyorum. Okullarda eğitimde başlamalı bu, özellikle 
erkek çocuklarına. Şimdi benim bir erkek çocuğum 
var, örneğin ben dün evi temizlerken çocuğumun 
odasını ona veriyorum her zaman ki kendi alışsın. 
Yarın öbür gün çünkü kendisi de böyle yan gelip 
yatmasın, gelecekte öyle bir eş olmasın diye. Ben iş 
yaparken ona da sorumluluk veriyorum. Kendi odasını 
temizletiyorum, kendi odasını süpürtüyorum. Tabii, bu 
anne olarak yapabileceğim bir şey; ama bunun daha 
resmi ve daha kanuni olarak bir dersi, bir müfredatı 
olabilir. Özellikle erkek egemenliğinin kırılacağı bir şey 
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olması lazım. Sürekli her yerde bir erkek egemenliği 
var, bunun kırılması lazım. Bu işler sadece kadına ait 
değil; evi süpürmek, yemek yapmak sadece kadına ait 
bir görev değil, bunun farkına varmaları lazım. Bu sorun 
eğitimden kaynaklı, eğitimle verilmesi gerekir.

Mesela veriyorum eline pastası yerleri siliyor, temiz 
silmiyor ama öğreniyor. En azından yapabildiğim bir 
şey bu benim. Onun dışında kendi çocuğuma sevgiyi 
aşılıyorum, sevgi olunca zaten devamı da geliyor. 
Yani çocuklar bence küçükken almalı böyle 
şeyleri, büyüdükten sonra ne yaparsanız 
yapın almıyor. Mesela eşim küçükken 
kayınvalidem de çalışıyormuş, 
zamanında ona evde sorumluluklar 
vermiş, yemek de yaptırmış bulaşık 
da yıkatmış, evi de temizletmiş. 
Ben o konuda kendimi şanslı 
hissediyorum çünkü bana 
yardımcı bir eş, herkesin eşi 
böyle diye bir şey yok yani. 
Ben bu konuda kendimi şanslı 
hissediyorum. 

Kübra Acar: Bence burada kanuni 
düzenlemelerden ziyade yine 
biz kadınlara iş düşüyor. Yani biz 
anneler ve kadınlar olarak bu zihniyeti 
erkek çocuklarımıza yerleştirmek 
durumundayız. Bu uzun vadede olacak 
bir şey. Yani evdeki bütün işler kadının yükü 
değil aslında, onun yapması gereken şeyler değil ve 
bu konuda bilinçli bir toplum olursak aslında daha 
sürdürülebilir bir sonuç elde edebiliriz. Bu zihniyetten 
kurtulmak lazım bence her şeyden önce. Onun dışında 
da belki eğitimler düzenlenebilir bu konuda hem 
kadınlara hem erkeklere yönelik. Yani şu an benim 
aklıma gelenler bunlar.

Sendikalı olduktan sonra çalışma hayatınızda nasıl bir 
değişiklik oldu? Sendikayla nasıl ilişki kurdunuz, nasıl 
temsilci oldunuz? 

Yasemin Özer:  Ben 2 Nisan’da kadroya geçtikten 
itibaren sendikayla çok ilgilenmeye başladım açıkçası. 
O dönemde hep sendikamızın Gaziantep Şube 
Başkanı Bilal Bey ile görüştüm, bilgiler aldım, kendim 

araştırdım elimden geldiği kadar. Daha sonrasında 
sendika temsilciliğini de benim kendi birimimdeki 
arkadaşlarım çok istedi çünkü zaten 2 yıl boyunca 
hepsi ile ben ilgilendim. Elimden geldiği kadar Bilal 
Bey ile onları ben irtibata geçirdim. Bildiğim kadarıyla 
ve araştırdığım kadarıyla kendi bildiğim doğruları teyit 
ederek onlarla paylaştım. Zaten bütün arkadaşlarım: 
güvenlik, temizlik, antrenör, lider… Hepsi ile bizzat ben 
ilgilendiğim için benim için çok şey olmadı. Bilal Bey “Bir 

de kadın temsilcimiz olsun.” dedi.  Bu arada bizde 
iki erkek temsilci var. Şöyle düşündüm; zaten 

olsam da olmasam da arkadaşlarım bana 
ulaşıyor, benimle irtibata geçiyor. Benim 

için avantajları olabileceğini düşündüm, 
bilgi açısından. Çok sıcak baktım, 
çok da iyi gidiyor, sadece telefon 
yoğunluğum çok fazla oluyor benim. 
Bazen anlatamıyorum, açıklamakta 
çok zorlanıyorum veya anlamak 
istemiyorlar. Mesela şimdi bizim 
toplu iş sözleşmemizin, yani yetki 
tespitimizin açıklanmamasını 
anlamıyorlar, bunu sendikanın bir 

suçu olarak görüyorlar, Çalışma 
Bakanlığı ile bir alakası olmadığını 

düşünüyorlar. Sadece bu konuda 
yoruluyorum, geceleri yok gündüzleri 

yok, gece yarısı saat 02.00’de beni çok 
rahatlıkla arayabiliyorlar ki Allah'tan eşimle 

bu konuda sorun yaşamıyorum. İyi gidiyor yani 
şimdilik.

Sendikalı olduktan sonra evet, her şey çok değişti. 
Benim konuşmam bile değişti. Memur arkadaşlara karşı 
ezik büzüklüğüm bitti, hepimizde o olay bitti. En azında 
tüm arkadaşlar olarak haklarımızı biliyoruz, nerede 
nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz, bize mobbing 
uygulandığında neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bazı 
şeyleri yavaş yavaş öğrendik. Kendi adıma konuşacak 
olursam kendimi çok güçlü hissediyorum, eskisi gibi 
değilim yani. Benim Personel Şube Müdürüm bizi bu 
konuda çok destekledi. Kurum olarak bu anlamda 
çok şanslıyız, hepimizi yönlendirdi, sendikanın bize 
getirilerini anlattı. Onun için bir zorluk yaşamadık, 
sadece Öz Büro-İş olayımız vardı bizim, kurumumuzda 
tehditvari bazı şeyler olmuştu. Geçişler olmuştu, biraz 
onda sorun yaşadık, işte arkadaşları ikna et, tekrar geçir. 

SENDİKAMIZDAN 
HABERLER
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Benim için çok güzel geçiyor, sendika temsilcisi olmak 
da çok hoşuma gidiyor. Yani olmasam da benim için 
değişen bir şey yok, en azından haklarımı biliyorum, bu 
şekilde devam edeceğimi biliyorum, heyecanla yeni 
sözleşmemizi bekliyoruz Gençlik Spor olarak. 

Nadire Canpolat: Ben temsilci değilim, bizde temsilciler 
erkek… Erkek egemen olan bir yer. Ama sendikalaştıktan 
sonra daha rahatladık, daha bir özgüvenimiz oldu. 
Yani en azından çocuğumu daha rahat doktora 
görebiliyorum, izin konusunda sıkıntı çekmiyorum. 
Eskiden mesela ben çocuğumu çoğu zaman annemle 
birlikte doktora gönderirdim, kendim gidemiyordum, 
o saatlerde izin almak benim için sorun oluyordu. O 
sorunları yaşamamak için de hiç dile getirmiyordum. 
Ama sendika üyesi olduktan sonra birçok hakkım var, 
onun için daha rahatladım. Kendime özgüvenim geldi. 
Sıkıntı çekmediğim zamanlar sendika üyesi olmamla 
başladı diyebilirim. Sendikalaşmak tabii ki çok güzel bir 
şey. İnsan kendine özgüven duyuyor, arkasında bir güç 
olduğunu hissediyor. Sendika bizim için açık bir kapı 
oldu.

Kübra Acar: Ben de 2 Nisan'dan sonra sadece 
seçimlerde delege olarak oy kullanmıştım. Onun 
dışında açıkçası çok fazla bilgim yoktu. Bizim eski baş 
temsilcimize zaman zaman sendikamızın bir de kadın 
temsilcisi olmalı falan diyordum. O da aklında yer 
etmiş. Daha sonra sendika şubesinde farklı bir görev 
yapmaya başlayınca baş temsilcilikte boşluk oluştu. 
O dönem benim çalışma arkadaşlarım önermişler, 
eski baş temsilcimiz de bir tek olunca o şekilde gelişti 
süreç. Bununla birlikte ben bir anda kendimi işçilerin 
içerisinde buldum. Toplu sözleşme süreci çok yakında 
başlayacaktı, 696’lı arkadaşların kadroya geçişleri 
vesaire bu süreçler vardı. Açıkçası zorlu bir süreç oldu 
ama kolluksuz denize atılmış gibi bir şey oldu, bir anda 
yüzmeyi öğrenmiş oldum. Halen tabii ki öğreneceğim 
çok şey var. Bu süreçte hem Bilal Beyin çok desteği 
oldu hem baş temsilcimiz Muhammet Beyin çok 
desteği oldu. Çalışma arkadaşlarımın bir kısmı için şok 
oldu aslında. Hem bir kadın temsilci beklemiyorlardı 
hem de yaş olarak diğer arkadaşlarıma göre biraz 
daha gencim diye onlar için şaşkınlık verici bir durum 
oldu ama kısa bir süre içerisinde kabullendiler onlar 

da. Yasemin Hanımın dediklerine katılıyorum, benim 
de telefonlarım susmuyor. Özellikle toplu sözleşme 
sürecini yürütürken bu böyleydi. Bilal Bey ile birlikte 
DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) idaresi ile DAP (Doğu 
Anadolu Projesi) idaresini de örgütledik. Bu süreçte de 
ilk ben aradığım için arkadaşlar bir şey olduğunda kendi 
temsilcilerini ya da kendi şubelerini değil beni aramaya 
başladılar. Bir de o iki idarenin yoğunluğu oldu. Şimdi 
onlarla bir WhatsApp grubumuz var, arada oradan 
yazışıyoruz ama çok mutlu oluyorum. Yani ben de 
bilmediğim şeyleri bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Çok 
güzel bir süreç hepimiz için. 

Kadın temsilci olmanızdan kaynaklı olumlu-olumsuz 
deneyimlerinizi paylaşır mısınız?

Yasemin Özer: Ben şöyle bir olumsuz durum yaşadım, 
birkaç arkadaş kıskançlık yapmıştı; Bir kadından temsilci 
mi olur, iki temsilci erkekken niçin sen kadınsın… Bu 
birkaç kişiden geldi. Biz işyerinde çok kalabalığız, 400 
küsur kişiyiz. Birkaç kişiyle sorun yaşamıştım ama aştım 
yani. Onun dışında benim için olumsuz hiçbir tarafı 
olmadı. Zaten benim normalde sürekli görüştüğüm 
insanlar, sürekli birbirimizle bilgi alışverişi yaptığımız 
insanlar olduğu için bana ekstradan bir zararı olmadı. 
Şimdi gayet iyi, her şey yolunda.

Peki, “kadın temsilci kabul etmiyorum” diyen 
arkadaşlara ne dediniz?

Yasemin Özer: Eşi için konuştum, bunu bana diyen 
arkadaşın eşi de çalışan bir işçi kadın. Kendimden emin 
durdum. Bilmiyorum, kabullendi, hiç sert konuşmadım. 
O önce bana bir iki mesajla tepkisini dile getirdi, kendisi 
bekliyormuş, bir kadınla asla muhatap olmayacağını 
söylüyormuş ki söyledi bana biz o 1 Kasım sonrası… 
Herkes bana arkadaşlarının TC’sini, e-Devlet şifresini 
attı ve ben herkese üyelik yaptım. Bunu diyen arkadaşa 
herhalde cevabımı o şekilde verdim, yani bundan daha 
bir hafta öncesinde sabahlara kadar beni arayıp rica 
ettiler, e-Devlet’e giriş yapamıyorlardı. Ben orada da 
bir kadındım dedim. Yani öyle konuştum, bilmiyorum 
şimdi kabullenmiş. Tek kadınım zaten bu arada, şimdi 
bir sorun yaşamıyorum. Sendika temsilcisi olduğumuz 
zaman iş yerinde galiba isteğimiz dışında yer değişikliği 
olmuyormuş diye duydum.
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Doğru, yasal olarak temsilcilerin güvencelerinden biri 
bu.

Yasemin Özer:  Evet, çünkü bizde sürekli yer değişikliği 
oluyor, rotasyon oluyor, zaten bizim kurumda temsilciliği 
isteyen kişiler bunun için istediler. Çünkü biz yurda da 
verilebiliyoruz, ilçelere de verilebiliyoruz, bizde böyle 
bir sıkıntı var. Bilmiyorum bunu da yeni öğrendim hiç o 
pencereden bakarak olmadım açıkçası ama şimdi de istifa 
etmiş olsam ki Allah korusun şimdi de inanın telefonum 
durmayacak biliyorum. Yine maaş bordrolarını alacağım, 
yine izinlerini hesaplayacağım. Bilmiyorum. Ben şu an 
iyiyim. İlk başta biraz zorlanmıştım ama şimdi daha 
iyiyim. 

Nadire Canpolat:  Ben bir anne olarak 
bu konuda sendikanın bu faaliyetlerine 
katılmak isterim, o konuda çaba 
harcamak isterim ama anne olunca 
önünüze o kadar çok engeller 
çıkıyor ki. Mesela ben şimdi evi 
işe, annemi bakıcıya yaklaştırdım, 
biraz rahatladım. Eskiden ev, 
işyeri ve bakıcı arasında günlük 35 
kilometre yol yapıyordum.  Çocuğu 
getirip bırakıyordum oradan iş 
yerine gidiyordum, geri gelip alıp 
eve gidiyordum. Yoğun çalışma 
temposunda kadın zaten kendine de 
zaman ayıramıyor ev işinden, çocuktan, 
kendi çalıştığı işyerinden. 

Şu an bu toplantıyı bana deselerdi ki yüz yüze 
yapacağız, ben gelemeyebilirdim ama online ortamda 
her şey yapılabiliyor. Sendikal faaliyetlere de online 
katılımlar yapılabilir, Türkiye genelinde olabilir. Ona göre 
saat ayarlaması, düzenlemesi yapılabilir. Kendimize 
ayırabileceğimiz yarım saatlik, 40 dakikalık bir zamanda 
gerçekleştirilebilir. 

Kübra Acar:  Aslında sendikamız bu konuda gayet iyi 
bence. Sendika çok aktif olmayı gerektiren bir platform. 
Ancak kadınlar evlerdeki sorumluluklarının fazla 
olmasından kaynaklı olarak katılım sağlayamıyorlar.  O 
yüzden belki biraz bizler de isteksiz davranıyoruzdur bu 
konuda. Kadınların daha istekli daha aktif olması gereken 
durumlar bunlar. Bizim kendi sendikamız bize bu fırsat 

eşitliğini sağlıyor, burada asıl iş bizlere düşüyor aslında.

Bir kadın olarak nasıl bir dünyada, nasıl bir toplumda 
yaşamak isterdiniz? 

Yasemin Özer: Bir kadın olarak bir erkek elinden ölmek 
istemezdim herhalde, ben sadece bunu isterdim. Şiddet 
benim kırmızı çizgim daha öncesinde ben de farklı şiddete 
maruz kaldığım için. Bir erkek eliyle ölmek istemiyorum, en 
azından ecelimle ölmek istiyorum.

Nadire Canpolat: Ben daha anlayışlı bir toplumda 
yaşamak isterdim. Kadınları daha çok anlayan 

bir toplumda yaşamak isterdim. Her ne kadar 
kadın erkek eşitliği var deseler de maalesef 

Türkiye'de o eşitlik hiçbir zaman yok, 
olacağını da ben sanmıyorum. Eşitlikten 
geçtim daha adil, daha demokratik bir 
ortamda yaşamak isterdim. Kadınların 
hiçbir zaman ikinci planda olmasını 
istemezdim. Bir kere de bir kadın 
olarak ön planda olalım isterdim. 
Şu anki dönemde görüyoruz kadın 
şiddeti çok fazla, sesleri duyuyoruz, 
erkeklerin bağırış çağırışlarını 

duyuyoruz. Bunların olmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Kadınların 

mutlu olduğu bir ülkede, mutlu olduğu 
bir dünyada yaşamak isterdim. Şu an birçok 

kadın mutsuz maalesef.  Onların mutsuzluğu 
bizi de mutsuz ediyor. Belki ben mutlu olabilirim 

başkası mutlu olabilir ama diğeri huzursuzdur. Yani 
böyle bir dünyada yaşamaktan şu anda gerçekten utanç 
duyuyorum. İstemezdim böyle bir ortamda yaşamayı, 
daha adil, daha kadını üstün tutan bir toplumda yaşamak 
isterdim. 

Kübra Acar: Nadire Hanım ve Yasemin Hanım aslında çok 
güzel özetlediler durumu. Benim de aklıma gelen ilk şey 
kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamak, 
kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünyada yaşamak. Dilerim 
yarınlar daha güzel olur. Tabii bu bizim neslimiz için de 
geçerli. Bizden sonra gelecek olan nesilde kadınlar daha 
güçlü, daha özgür, daha mutlu olurlar. Daha eğitimli bir 
toplum olursak eğer, daha güzel yarınlar bizi bekliyordur. 
Buna inanmak istiyorum.

SENDİKAMIZDAN 
HABERLER
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YEREL 
HABER

Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) son Cinsiyet Eşitli-
ği Uçurumu raporu 2021 Mart ayında yayınlandı. Dün-
ya Ekonomi Forumu ilk cinsiyet eşitliği raporu-
nu 2006’da yayınlamıştı. Son rapora göre 
pandemininde etkisiyle cinsiyet eşitli-
ğindeki uçurumun küresel ölçekte 
tamamen kapanmasının 135,6 yıl 
alması tahmin ediliyor.  

Rapor hazırlanırken 156 ülke-
ye ilişkin veriler dikkate alın-
dı. İzlanda, Finlandiya, Nor-
veç, Yeni Zelanda, İsveç, 
Namibya, Ruanda, Litvan-
ya, İrlanda, İsviçre ilk on 
sırada yer aldı. Litvanya, 
Sırbistan, Doğu Timor, 
Togo ve Birleşik Arap 
Emirlikleri, farklı cinsiyet 
eşitliği düzeylerinden 
başlasa da, puanlarını en 
az yüzde 4,4 artırarak bu 
yıl en gelişmiş beş ülke 
oldu.

Küresel Cinsiyet Eşitliği 
Uçurumu Endeksi kadınlar-
la erkekler arasında dört te-
mel kategorideki kadın erkek 
eşitliği farkını inceliyor: Ekono-
miye katılım ve fırsat, eğitime 
katılım, sağlık, sağ kalım ve siyasi 
güçlenme.

Ekonomiye katılım ve fırsat kategorisinde 
kadın işgücüne katılım oranının, erkek işgücüne 
katılım oranına oranı; benzer işte çalışan kadınlar ve 
erkekler arasında ücret eşitliği; kadının gelirinin erke-
ğin gelir değerine oranı; kanun yapıcı ve üst düzey yö-
netici kadın sayısının erkek sayısına oranı ile mesleki 
ve teknik çalışan kadın sayısının erkek sayısına ora-
nı göstergeleri yer almaktadır. 2020 yılından bu yana 
bu kategoride marjinal bir iyileşme görüldü ve sonuç 
olarak cinsiyet farkının 267,6 yılda kapanması öngö-
rülüyor.

Eğitime katılım kategorisinde kadın okuryazarlık ora-
nının erkek okuryazarlık oranına oranı; ilköğretimde, 

ortaöğretimde ve yükseköğretimde ayrı ayrı ka-
dın net okullaşma oranının erkek net okul-

laşma oranına oranı göstergeleri dahil 
edilmiştir. Sağlık ve sağ kalım kate-

gorisinde doğumda cinsiyet oranı 
ve kadınlar için beklenen sağlıklı 

ömür değerinin, erkekler için 
beklenen sağlıklı ömür değe-
rine oranı göstergeleri bu-
lunmaktadır. Eğitime katı-
lımda cinsiyet eşitsizliğinin 
%95’i, sağlık ve sağkalım-
da %96’sı küresel ölçekte 
kapatıldı. Ancak sağlık ve 
sağkalımda marjinal bir 
düşüş kaydedildi. Bu ka-
tegoride ilerleme ekono-
mi ve politikalardan daha 
yüksek olsa da pandemi 
nedeniyle meydana ge-

len aksaklıkların ve gelir, 
coğrafya, ırk ve etnik köke-

ne göre devam eden fark-
lılıkların gelecekte önemli 

etkileri olacaktır.

Siyasi güçlenme kategorisinde; 
parlamentodaki kadın milletvekil-

lerin koltuk sayısının erkek milletve-
killerinin koltuk sayısına oranı; bakanlık 

düzeyindeki kadın sayısının erkek sayısına 
oranı; kadınların devlet ya da hükümet başkanı 

olarak geçirdiği yıl sayısının (son 50 yıl) erkeklerin ge-
çirdiği yıl sayısına oranı göstergeleri kapsanmaktadır. 
Dünya Ekonomik Forumu, mevcut ilerleme hızıyla si-
yasette cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 145,5 yıl sürece-
ğini tahmin ediyor.

Türkiye 153 ülke arasında (0,638 puanla) 133. sıradadır. 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde İsrail (60), Birle-
şik Arap Emirlikleri (72), Tunus (126) Türkiye’den daha 
üst sıralardadır.

Türkiye cinsiyet eşitsizliği sıralamasında  
156 ülke arasında 133. sırada yer almaktadır
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SENDİKAMIZDAN 
HABERLER

Tez-Koop-İş Sendikası Totem’e ait 3 mağazada 

Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
Tez-Koop-İş Sendikası AVM’lerde faaliyet gösteren ve 
ülkemizde hazır giyim mağazacılık sektörünün önemli 
firmalarından olan Totem İş Güvenliği Ekipmanları İnş. Taah. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İstanbul, Ankara ve Antalya’da 
bulunan 3 mağazasında yaklaşık 400 işçiyi kapsayan toplu 
iş sözleşmesini imzaladı.  

Toplu iş sözleşmesi imza töreni 29 Temmuz 2021 
Perşembe günü Tez-Koop-İş Sendikası Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. İmza törenine Tez-Koop-
İş Sendikası adına, Genel Sekreter Hakan Bozkurt, 
Ankara 1 No’lu Şube başkanı Mustafa Kirman, Toplu 
İş Sözleşmesi Uzmanı Meliha Kaplan, işyeri sendika 
baştemsilcisi Seyhan Gökçe katılırken, Totem İş 
Güvenliği Ekipmanları İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
adına şirket yetkilisi Güler Tuzcu ve Şirket Avukatı 
Neslihan Emre İlhan katıldı. 

1 Şubat 2021-31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan 
sözleşmenin 
hükümleri 
arasında; 
iyileştirme ve 
ücret artışı, 
30 günlük 
ikramiye, 
kıdem zammı, 
yabancı dil 
tazminatı,  
kasa tazminatı, 
çocuk yardımı, 
öğrenim 
yardımı, 
bayram 
yardımı, giyim 
yardımı,  

evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar 
yer aldı.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt 
imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hazır giyim mağazacılık sektörünün önemli 
markalarından Totem İş Güvenliği Ekipmanları İnş. Taah. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. çalışanları için yapmış olduğumuz 
sözleşmenin başta işyerinde çalışan üyelerimize ve 
Türkiye İşçi Sınıfına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu, çalışma 
hayatını da olumsuz etkileyen covid-19 salgını 

döneminde 
örgütlenmemizi 
tüm zorluklara 
rağmen 
tamamladık. 
Üyelerimiz ile 
birlikte bu süreci 
iyi bir toplu iş 
sözleşmesi ile 
taçlandırmış 
olmanın haklı 
gururunu ve 
mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Sendikamız, 10 
No'lu işkolunda 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri açıklandı

Tez-Koop-İş Sendikası işkolunun en büyük;  
Türkiye’nin 5. büyük sendikası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın işkollarındaki işçi 
sayıları ile sendikaların üye sayılarına 
ilişkin 2021 Temmuz ayı istatistikleri 
yayımlandı.

faaliyet gösteren tüm sektörlerde öncü örgütlenmeler 
gerçekleştiren bir örgüt olarak işkolunun en büyük 
ve en güçlü sendikası olma niteliğini sürdürmektedir. 
Bugün de hazır giyim mağazacılık sektöründe 
gerçekleştirdiğimiz bu öncü sendikal örgütlenmeyle 
AVM’lerde yeni bir dönem başlatmış bulunmaktayız. 

Toplumda ve işverenler nezdinde sendikal 
örgütlenmelerin olumsuz bir şey olduğu algısı 
yaratılmak istense de sanılanın aksine; bizler, sendikal 
örgütlülüğün emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını 

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlık verilerine göre 10 No’lu “Ticaret, 
Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu”nun en büyük 
sendikası, 110 bin 313 üyeye ulaşan Tez-Koop-İş 
Sendikası’dır. Diğer işkollarındaki sendikaların üye 
sayıları dikkate alındığında Türkiye’nin beşinci büyük 
sendikası olan Tez-Koop-İş, üyesi olduğu Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu'nun da (Türk-İş) ikinci büyük 
sendikasıdır.

2021 yılı Temmuz ayı işkollarına göre sendika üye 
istatistiklerini değerlendiren Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş’in 59 
yıldır tüm baskılara, engellemelere ve sarı sendikacıların 
sahtekârlıklarına ragmen, işçilerin yaşam ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi için mücadele ettiğini belirterek 
şunları söyledi:

“Tez-Koop-İş, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının 
daha da geliştirilmesi için kararlılıkla mücadele 
etmektedir. Tez-Koop-İş sendikal hak ve özgürlüklerin 

iyileştirmesinin yanında işyerinde çalışma barışını 
sağladığını ve verimliliği arttırdığını görüyoruz. 

Bu Toplu İş Sözleşmesinin yüzbinlerce AVM çalışanı 
için örnek teşkil edeceğini biliyoruz.  Bu vesile ile 
pandemi sürecinde çok daha yoğun bir biçimde emek 
sömürüsüne maruz bırakılan AVM çalışanlarını işkolunun 
en büyük ve en güçlü sendikası olan Tez-Koop-İş 
Sendikası’na üye olmaya çağırıyor, örgütlenmenin, 
birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha önemle 
vurguluyoruz.”

yılmaz savunucusudur.

Tez-Koop-İş, yeni ve güçlü güvenceler getiren toplu iş 
sözleşmelerinin sonuçlandırılması için açık ve gizli tüm 
engellemelere rağmen mücadele etmektedir.

Tez-Koop-İş, bu yolda kararlılıkla yürüyecektir.

Sendikamızın onurlu mücadelesine katkı veren, 
işverenlerin ya da işveren vekillerinin baskılarına karşı 
duran ve özellikle son dönemde yoğunlaşan sarı 
sendikacıların yalanlarına cesaretle karşı koyan tüm 
üyelerimize, şube ve  genel merkez çalışanlarımıza, 
şube yöneticilerimize Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum.”
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İSTANBUL 
SÖZLEMESİ

“Hem dünya hem Türkiye  
kadın hareketi olarak bunun 

üstesinden geleceğiz”
2011’de İstanbul’da imzaya açılan ve Türkiye’nin ilk 
imzacısı olduğu, TBMM tarafından oybirliğiyle kabul 
edilmiş olan kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı her türlü 
şiddetin, kadın cinayetlerinin önlenmesini amaçlayan 
İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede bir kişinin 
imzasıyla vazgeçilmesine karşı kadın örgütleri harekete 
geçti. Kadın Dayanışma Vakfı “10. Yılında İstanbul 
Sözleşmesi’nin Önemi ve Uluslararası Mücadele 
Deneyimleri” başlıklı iki oturumlu online panel düzenledi.

Kadına yönelik şiddeti önlemek konusunda en kap-
samlı ve bağlayıcı uluslararası belge olan İstanbul 
Sözleşmesi’nin 10. yılında 10 Mayıs günü yapılan pa-
nelde kadına yönelik şiddetin durdurulması için İs-
tanbul Sözleşmesi’nin önemi ve Sözleşme’nin 10 yıl-
lık uygulanışı sırasında yaşanan olumlu gelişmeler ve 
karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

Panel, Kadın Dayanışma 
Vakfı’ndan Nihan Damar-
lı’nın açılış konuşmasıyla 
başladı. Damarlı, siyasi ik-
tidarın İstanbul Sözleşme-
si’nden çıkış kararı aldığı 
Türkiye’de, Sözleşme’nin 
kadınlar açısından ne an-
lama geldiğini Avrupa ül-
kelerindeki ve Türkiye’deki 
deneyimler ışığında ele 
almanın önemine vurgu 
yaptı.

"Sözleşmenin feshedilmesi  
kaderimizle baş başa bırakılmak anlamına geliyor.”

Birinci oturumda Feminist Avukat Meriç Eyüboğlu “İstanbul 
Sözleşmesi’nin Türkiye’de yarattığı politik ve hukuki etkiler” 
başlıklı sunumunda sözleşmeyle birlikte politik ve hukuki 
anlamda kazanımlarımızın neler olduğunu ve Türkiye’nin 
sözleşmeden çekilmesinin sonuçlarını değerlendirdi. Me-

riç Eyüboğlu: "Sözleşmeden 
fesihle faillere verilen mesaj 
şuydu, endişelenmeyin. Za-
ten bir cezasızlık söz konu-
suydu. Failler mesajı aldı ve 
ertesi gün 6 kadın cinayeti 
haberini duyduk. Sözleşme-
nin feshedilmesi kaderimizle 
baş başa bırakılmak anlamı-
na geliyor. Pandemi süresin-
ce hiçbir mekanizma etkin 
bir şekilde devrede değildi, 
kadın örgütleri dışında" İfade-
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lerini kullanarak sözleşmeden çekilmenin faillere cesaret 
vereceğinin altını çizdi.

Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı’ndan (WAVE Network) 
Pille Tsopp-Pagan ise İstanbul Sözleşmesi ve Avrupa’daki 
politik atmosferi değerlendirdi. Pille Tsopp-Pagan: “Sağcı 
gruplar dünyanın her yerinde sözleşmeye karşılar ve sahte 
birtakım anlatıları yaymaya çalışıyorlar, özellikle de toplum-
sal cinsiyet kavramı üzerinden. İstanbul Sözleşmesine dair 
yanlış kavramsallaştırmalardan biri de gizli bir gündeminin 
olması, toplumun dokusunu bozma amacını taşıması gibi 
bir iddia. Bazı ülkeler de İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif 
sözleşmeler ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Mesela Aile 
Hakkı Sözleşmesi diye bir sözleşme var, bu Polonya’da ilk 
olarak ortaya atılmıştı ve taslağına imza atılmıştı. Burada 
sağcı gruplar tabii ki kilisenin desteğiyle aktif olarak sözleş-
meye karşı mücadele veriyorlar. İstanbul Sözleşmesi farklı 
saldırılar altında. Geçmişe kıyasla daha güçlü mesajlar ver-
meliyiz. Toplumsal Cinsiyet açısından nötr olarak değinil-
memeli, her zaman kadına 
yönelik erkek şiddeti oldu-
ğunu vurgulamalıyız. Farklı 
gruplar nötrleştirme yoluna 
gidiyorlar" ifadelerini kulla-
narak Avrupa’da yükselen 
sağcı hareketlerin sözleş-
meyi ortadan kaldırmaya yö-
nelik girişimlerine karşı kadın 
örgütlerinin daha güçlü yanıt 
vermesi gerektiğini belirti.

Dijital şiddetle mücadele 
çalışmaları yürüten Avrupa 
Kadın Lobisi’nden Asha Allen ise yayınladıkları "Kadınlara 
ve Kız Çocuklarına Yönelik Erkek Şiddetinden Uzak Bir Av-
rupa'ya Doğru" raporu üzerinden İstanbul Sözleşmesi’nin 
imzacı ülkelerdeki olumlu kazanımlarından bahsetti.

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Gülsen Ülker, feminist mü-
cadele ve İstanbul Sözleşmesi bağını anlattı. Gülsen Ülker, 
“Gerçekten an be an yaşadık İstanbul Sözleşmesinin aşa-
malarını. TCK, Mor İğne Kampanyası, ilk sığınakların ku-
rulması, Mor Çatı ve Kadın Dayanışma Vakfı. 2001 Medeni 
Kanun, 2004 Türk Ceza Kanunu değişiklikleri önemliydi. 
Bunlarda biz, oluşturduğumuz baskı gruplarıyla o dönem-
deki hükümetlerle görüşmeler yaparak bu yasaların hazır-
lanmasına çok ciddi katkılar sunduk” diyerek İstanbul Söz-
leşmesi’nin kadınların uzun süreli mücadelesinin bir ürünü 
olduğunu vurguladı

Panelin 2. Oturumunun ilk konuşmacısı Alev Özkazanç 
ise 2010'dan itibaren kadın düşmanlığı içeren, aileci yakla-
şımların güçlenmesi ve bugün tüm dünyada anti-gender 

retoriğin oluşmasına kadarki siyasal gelişmeleri aktardı. 
Özkazanç, “Küresel kadın ve LGBTİ+ hareketin kazanımla-
rına karşı örgütlenmeye başlamış ve güçlenmiş bir karşı 
toplumsal hareket var karşımızda. Bu hareketler çok be-
lirgin bir transnasyonal özellik kazandı ve ağ oluşturdular. 
Bu hareketlerin hepsi toplumsal cinsiyet ideolojisi dedikleri 
şeye karşı örgütleniyorlar" diyerek otoriter rejimlerin bir par-
çası haline gelen anti gender yani toplumsal cinsiyet karşı-
tı hareketlerin 2019’dan sonra tüm dünyada güçlenmeye 
başladığının altını çizdi.

NANE Kadın Hakları Derneği’nden Enikö Pap İstanbul Söz-
leşmesi karşıtlığını Macaristan örneği üzerinden anlattı. 
Enikö Pap, “2010’dan sonra daha fazla güçlükle karşılaş-
maya başladık. 2013’te önde gelen kadın örgütleri, diğer 
insan hakları ve demokrasiyi savunan örgütlerle birlikte, 
önce hükümeti destekleyen örgütler tarafından sonra da 
hükümet tarafından hedef haline geldiler. Kadın örgütleri 
hükümet tarafından sorunlu addedilen örgütler listesine 

alınmış durumda” dedi. 2014 
yılında sözleşmeyi imzala-
yan Macaristan’da sonraki 
yıllarda hükümet çevresin-
den muhalif sesler yükseldi. 
Sözleşme’ye karşı ileri sürü-
len argümanlar Türkiye’ye 
çok benzer. 

2. Oturumun son konuşma-
cısı KAOS GL Derneği’nden 
avukat Hayriye Kara İstanbul 
Sözleşmesi’ni LGBTI+ mü-

cadelesi açısından değerlendirdi. Kara, Türkiye’de 2015’ten 
itibaren LGBTİ+’lara yönelik saldırıların arttığını hatırlatarak, 
“İstanbul Sözleşmesinin LGBTİ+ların haklarına ilişkin yeni 
standartlar getirmediği, ya da sözleşmenin sadece ayrım-
cılığı yasaklayan maddesinde cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliğinin yer aldığı ama tamamında böyle bir şey olma-
dığı gibi söylemler oldu. Türkiye açısından önemi, Türkiye 
mevzuatında LGBTİ+’ların açıkça korunduğu, onlara yöne-
lik ayrımcılığın yasaklandığı bir düzenleme yok, ama İstan-
bul Sözleşmesi ile beraber Türkiye mevzuatının içine girdi. 
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de açıkça ifade ediyor" 
diyerek İstanbul Sözleşmesi’nin hiçbir grubu hiçbir teme-
le dayanarak dışarıda bırakmadan bütüncül bir mücadele 
aracı olduğunun altını çizdi.

İstanbul Sözleşmesi’nin yazımına ve uygulanmasına emek 
vermiş tüm kadınlar başta olmak üzere kadın hareketinin 
mücadelesi ve kazanımlarının yok sayılmasına karşı tüm 
dünya kadınları İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam 
ediyor.
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SİVİL 
TOPLUM

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerde  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  

Harita ve İzleme Çalışması
Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu ve Dr. Hilal Arslan’ın 
hazırlamış olduğu bu rapor bize Adana, Gaziantep, 
İzmir, Kars illerinde çocuk, erken yaşta ve zorla evlilikler 
ile mücadele araçları hakkında bilgi verirken aynı 
zamanda Türkiye’nin mevcut durumu ve uluslararası 
sözleşmeleri de aktarmaktadır. Proje, UN Women 
Türkiye Ofisi ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) 
ortaklığında geliştirilmiştir. Raporun tamamına ulaşmak 
için CEİD’in online kütüphanesini ziyaret edebilirsiniz.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikleri (ÇEZE) toplum-
sal cinsiyet eşitliği perspektifinden ele alarak toplum-
sal cinsiyete duyarlı hak temelli bir izleme çalışması 
olan bu rapor, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin 
(CEİD) toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farklı alanlar-
da hazırlamış olduğu haritalama çalışmalarına ilişkin 
ürünlerden biridir. Proje, Birleşmiş Milletler Kadın Bi-
rimi (UN Women) Türkiye Ofisi tarafından desteklen-
miştir. Birleşmiş Milletler Ortak Programı Çocuk Yaşta, 
Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi projesi, UN Wo-
men’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF), Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu (UNF-
PA), Uluslararası Göç Örgü-
tü (IOM), Birleşmiş Milletler 
Mülteci Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) ortaklığında ve İs-
veç Uluslararası Kalkınma 
İşbirliği Ajansı (SIDA) finan-
sal destekleriyle yürütül-
müştür.

UN Women ve CEİD or-
taklığıyla yürütülen bu 
projenin amacı ÇEZE’nin 

önlenmesine yönelik olarak ulusal düzeyde ve il dü-
zeyinde ÇEZE izleme göstergeleri geliştirmek, ulusla-
rarası norm ve standartlara atıfta bulunan konuyla ilgili 
ülke mevzuatını ve hizmetlerini haritalamak, STK’ların 
ÇEZE konusunda farkındalıklarını ve izleme kapasite-
lerini geliştirmek ve bu yolla ÇEZE’nin önlenmesine 
katkıda bulunmaktır.

UN Women ile Kasım 2019 tarihinde yapılan proto-
kol/anlaşma ile başlayan Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla 
Evliliklerin Önlenmesi projesi 2021 yılı Haziran ayında 
tamamlanmıştır. Proje kapsamında, proje paydaşları-

nın hak temelli izleme kapa-
sitelerini ve ÇEZE konusun-
daki farkındalıklarını artıracak 
faaliyetler yürütülmüştür. Bu 
çerçevede öncelikle Adana, 
Gaziantep, Kars ve İzmir ille-
rinde mevcut durumu ortaya 
koymak amacıyla sivil toplum 
kuruluşları, ilgili kamu ku-
rumları ve yerel yönetimlerin 
ilgili birimleri ziyaret edilmiş, 
yapılan görüşmelerde proje 
uygulama illerine özel/özgün 
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ihtiyaçlar ve sorunlar saptanmıştır. Ayrıca Çocuk Yaş-
ta, Erken ve Zorla Evlilikler ile ilgili Temel Kavramlar 
ve TCE Duyarlı Hak Temelli İzleme, Toplumsal Cinsi-
yete Duyarlı Veri ve Göstergeler konularında eğitim-
ler gerçekleştirmiş; İzleme Göstergeleri ve toplumsal 
cinsiyete duyarlı Planlama Atölyeleri yapılmış ve proje 
uygulama illeri için yerel eşitlik izleme planları hazır-
lanmıştır. 

Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler dünya çapında 
ve Türkiye’de milyonlarca çocuğu, özellikle de kız ço-
cuklarını etkileyen ve çok yönlü ele alınması gereken 
insan haklarına yönelik önemli ihlallerden ve zararlı 
uygulamalardan biridir. ÇEZE, aynı zamanda çocukla-
ra ve kadınlara yönelik şiddet biçimlerinden biridir ve 
çocukların eğitimini, sağlığını, sosyal, psikolojik ve kül-
türel gelişimlerini engelleyen ve özgürlüklerini kısıtla-
yan önemli sorunlar arasındadır. Küresel düzeyde de, 
oğlan çocuklar açısından da önemli bir sorun olmakla 
birlikte, ÇEZE’ye maruz kalanların ve bu evliliklerin so-
nuçlarından daha yoğun ve olumsuz biçimde etkile-
nenlerin kız çocuklar olması nedeniyle daha çok kız 
çocukları ve kadınlar açısından ele alınmaktadır.

Bu çalışmada, ÇEZE ile ilgili uluslararası politika bel-
gelerinde yer alan normlar, standartlar ve iyi uygula-
malar dikkate alınarak bir inceleme yapılmıştır. Türki-
ye’deki mevzuat, uygulama ve politika belgelerinin bu 
normlar ile uyumunu da gözeten, sivil toplum kuruluş-
larının, kamu kurumlarının çalışmalarını değerlendiren 
yapısal izleme çalışması yapılmıştır. Rapor ayrıca, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bir sonucu olarak ka-
dınların ve kız çocuklarının çocuk yaşta, erken ve zorla 
evlenmeleri/evlendirilmelerini göstergeler aracılığıy-
la izlenebilmesi amacıyla gösterge temelli bir izleme 
önerisinde de bulunmaktadır. Bu kapsamda, mevcut 
göstergeler ile önerilen göstergeler başlıkları altında 
göstergeler yer almaktadır. Türkiye’de ÇEZE’nin mev-
cut durumunu ortaya koymanın ötesinde, veri açı-
sından eksikliklerin olduğu alanlara da işaret etmeyi 
amaçlayan bu haritalama raporu, proje illeri olan dört 
il bünyesinde daha detaylı bilgi de içermektedir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği olarak, Avrupa Birliği 
destekli Türkiye’de katılımcı Demokrasinin Güçlendiril-
mesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi projeleri 
kapsamında bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması açısından öncelikli olan 15 alana ilişkin 
haritalama raporları üretilmiştir: kadınlara yönelik top-
lumsal cinsiyete dayalı şiddet, siyasal kararlara katılım, 
eğitim, istihdam, din hizmetlerine erişim, spor, sağlık, 
kentsel haklar/hizmetlere erişim, medya, kadın/insan 

ticareti, adalete erişimde TCE, gelir, yoksulluk, sosyal 
yardım ve sosyal koruma, Bilim, Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik disiplinlerinde TCE (STEM), kadın mülte-
ciler ve TCE, erkeklik ve toplumsal cinsiyet eşitliği. 16. 
tematik alan olarak UN Women Türkiye Ofisi tarafın-
dan desteklenen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilik-
ler ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanına ilişkin ilk defa 
hazırlanan bu haritalama çalışmasının, Türkiye’de top-
lumsal cinsiyet eşitsizliklerinin görünürlüğü, yapısal 
izleme ve gösterge temelli yaklaşımlar ile hak temelli 
izlenmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.

Cinsiyet Eşitliği izleme Derneği 

Yönetim Kurulu

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye 
Ofisi tarafından desteklenen Cinsiyet Eşitliği İzleme 
Derneği’nin (CEİD) Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilik-
lerin Önlenmesi Projesi kapsamında rap sanatçı Şahıs 
erken ve zorla evlilikleri (ÇEZE) dikkat çekmek için bir 
müzik ve klip hazırladı. İşte “’Onlar Çocuk; Gelin Değil!’ 
rap parçasının sözleri;

Onlar çocuk; Gelin değil!

Susup gelme sakın duymazdan!

Temizdi,

Suskundu,

Onu gördün, mutsuzdu.

Bilinmezlik onu buldu.

Sıhhat yok eğitim dondu.

Hakkıydı artık ne oldu?

Devran dönerse o vakit soramaz kimse legal mu?

Affı da yok korumak da bu!

Hayal et.

On beşinde biat et.

İsterler senden.

Lanet üzere çökerler,

Aile olmuşlar lakin mazeret.

Almak gerekken karne

Cinsel şiddet var daha ne?

Artık buna bir dur de!

Onlar çocuk; Gelin değil!

Susup gelme sakın duymazdan!
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YEREL  
YÖNETİM

Mor Haritam ile 

“Güçlü kadınlar,  
güçlü yarınlar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok alanda imza attığı 
çalışmalarla oldukça dikkat çeken belediyelerden biri… 
Kadın Çalışma Birimi ile de diğer belediyelere örnek 
niteliğinde “Mor Haritam” uygulamasını hayata geçirdi. 
Biz de kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini 
amaçlayan Mor Haritam Projesi hakkında detaylı bilgi almak 
için mikrofonumuzu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Çalışma Birimi kadın emekçilerine uzattık. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışma Birimi 
olarak bize biraz biriminizden bahseder misiniz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2007 yılından beri ka-
dın çalışmaları yürütmektedir, 14 yıllık bir deneyimi 
var, 2007-2015 arası kadın sığınma evi hizmetleri ön 
plandayken 2015 yılında kadın danışma merkezini 
kurarak kurumsal bir mekanizma geliştirmiştir. 2019 
yılından bu yana da eşitlik eylem planı yürüten kuru-
mumuz kadın çalışmalarında uluslar arası işbirlikleri 
ve kamu stk çalışmala-
rına önem vermektedir.

Mor Haritayı nasıl oluş-
turdunuz?

Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi olarak 2021-
2024 Yerel Eşitlik Eylem 
Planını yürütmektedir. 
6 Ana hedef 100 alt he-
deften oluşan eylem 
planında “Kentin ka-
dınlar için daha güvenli 
hale getirilmesi” hedefi 

mevcut. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için coğra-
fi bilgi sistemi kullanılarak kadınlara bir harita oluş-
turma çabasına girmiştir. Çünkü kadınlar hem bizim 
2019 yılında tüm kentte kadınlara yaptığımız anket-
lerde hem de Un Women’ın “Ateş Böcekleri” çalış-
masında kendilerini güvende hissetmedikleri alanları 
bildirmişlerdir. Bu anketlerde kentin akşam saatlerin-
de aydınlatmalarının yetersizliği, durakların uzaklığı, 
kadınların şiddet gördüğünde başvuracağı birimlerin 

yerlerini bilmemeleri ciddi 
sorun alanları olarak çık-
mıştır. Bunun üzerine coğ-
rafi veri tabanlı bir haritaya 
ihtiyaç olduğu tespit edil-
miştir.

MOR Haritam Projesi, 
kentin kadınlar için daha 
güvenli hale getirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu harita 
sayesinde kadınlar risk-
li buldukları bölgeyi web 
sitesi üzerinden bildiriyor-
lar. Kendi mahallelerinde-
ki tüm şiddet merkezleri-
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ni, hizmet birimlerini görüp buralardan hizmet talep 
edebiliyorlar. Yine harita sayesinde belediyemizin 
kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulma-
sını sağlayacak eylemler hayata geçiriliyor. Kentteki 
tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaç-
lar ışığında çalışan birimlerimize güç katan bu harita 
kamu kaynağının etkin kullanımını ve hizmetin ihtiyaç 
duyulan alanda verilmesini sağlıyor.

Güvenli durak ve duraksız indirme uygulamasından 
bahseder misiniz?

Kadınlara yapılan anketlerde çıkan sonuçlarla gü-
vende hissetmedikleri alanlar için Kent Estetiği Dai-
re Başkanlığı, EnerjiSA ve EGO Genel Müdürlüğü ile 
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarda kız öğrenci 
yurtlarının bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışma-
sı yapılmış, EGO Genel Müdürlüğü ile Güvenli Durak 
ve Duraksız İndirme”  uygulamaları hayata geçmiş-
tir. Kız öğrenci yurtlarının olduğu alanlarda aydınlat-
ma çalışmalarına güvenli durak uygulaması, akşam 
19.00’dan itibaren duraksız inme hakkına da duraksız 
indirme uygulaması denmektedir. Bu uygulama için 
EGO Genel Müdürlüğüne bağlı 2500 otobüs şoförü 
eğitim almıştır.

Mor Harita uygulamasında hangi bilgilere ulaşabili-
yoruz?

1- Kadınların mahalle bazında yaş, eğitim, gelir sevi-
yesi,

2- Mülteci kadınların ve kız çocuklarının yoğun yaşa-
dığı mahalleler,

3- Kreşlerin adres ve telefonları,

4- Şiddet başvurusunun yoğun olduğu mahalleler,

5- Tüm Kadın danışma merkezleri, BELMEK’ler, Kadın 
lokalleri, ŞÖNİM ve Aile İçi Şiddet Bürolarının mahalle 
bilgileri,

6- Mahalle bazında ilçe belediyelerinin kadın lokal-
leri, kadın danışma merkezleri ve meslek kurslarının 
adresleri,

7- Kadın muhtarlar ve meclis üyelerinin mahalle ve 
iletişim bilgileri (kadın danışma merkezi oluşturmuş-
tur),

8- Güvensiz hissedilen alanlar,

9- Afet salgın toplanma alanları,

10- Sosyal yardım alanların yaş, hane sayısı ve mahal-
le dağılımı. 

Haritayı nasıl kullanabiliriz?

İnternet adres çubuğunda morharitam.ankara.bel.tr 
adresini açarak haritayı kullanacağız.

Mor Harita uygulamasını nasıl yaygınlaştırıyorsunuz?

Harita’nın yaygınlaştırılması UNWomen Türkiye Birimi 
ve tarafımızca yapılmaktadır. Merkez ilçelerde muhtar-
lara haritanın tanıtımları yapıldı. Belediyemizde bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı. Kırsal ilçelerde haritanın gör-
selleri kadınlara dağıtıldı. Belediye hizmet binasında ve 
birimlerde haritanın roll up’ları yerleştirildi. 24 Mart’ta 48 
Belediye’ye harita tanıtım toplantısı yapıldı. 26 Mayıs’ta 
UNDP çalıştayında uygulama tanıtıldı. Önümüzdeki dö-
nemde de uluslararası platformda tanıtımı planlanmak-
tadır.

Peki bu çalışmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
kadın çalışmaları alanında getirisi ne olacak? Harita 
bize neler sağlayacak?

Kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını, 
kadın danışma merkezlerlerinin doğru alanda açılması-
nı, kadına yönelik şiddetle mücadele ‘de merkezlerinin 
lokasyonlarına erişimini, kreşlerin çocukların yoğun ol-
duğu alanlarda inşa edilmesini, mülteci kadınların yo-
ğun yaşadığı alanlarda eğitim merkezlerinin açılmasını, 
kentin güvenli hale gelmesi için tespit edilen yerlerde 
aydınlatmaların yapılmasını, kamu kaynakları, hibe ve 
fonların etkin kullanımını, erken yaşta ve zorla evlilik ris-
kinin bulunduğu bölgelerde destek mekanizmalarının 
artırılmasını sağlayacak. 

Bu projeden yola çıkarak başka projeler yaratılması 
düşünülüyor mu?

Harita ile ilgili projemiz öncelikli mobil aplikasyonunun 
yaparak cep telefonumda kolay kullanımını sağlamak 
olacaktır. Gelecek projeler ise dijitalleşme üzerinden 
planlanmaktadır.

Son olarak Kadın Dergisi okurlarımıza ne söylemek 
istersiniz?

Kadınların güçlenmesinin ülke için ne kadar kıymetli 
olduğunun bilincindeyiz. Üreten, hayata eşit katılabilen, 
fırsatlar yaratılan kadınların çok başarılı olacağını biliyo-
ruz. Mansur Başkanımızın bu anlamdaki sloganı ile son 
söz yazabiliriz: “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar.
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SİZDEN
GELENLER

Sizlerden gelenlere (şiirler, hikâyeler, anılar, resimler, 
denemeler, akademik yazılar…) yer vermeye devam ediyoruz. 
Dergimiz, üyelerimiz başta olmak üzere, tüm okurlarımızın 
katkısıyla büyüyor. “Sizden Gelenler” sayfaları, tüm kadınların 
sesine yer vermeyi bekliyor. Eğer senin de söyleyecek bir sözün 
varsa, aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşabilirsin: 
tezkoopiskadin@gmail.com

20 Tez-Koop-İş Kadın
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Börtü böceğe varana  
kadar ağlamak

Merhaba Dostum, 

İçimdeki ağlama hissi tam da bu galiba. Bin yıllık göz-
yaşımla ağlamak. Devrilen 40 yıl. Bunun yaklaşık 20 yılı 
çalışmakla geçti ve zaman içinde yaşadıklarım ve yaşa-
tılanlar diye ayırmadan hayatın getirdiklerini tümüyle ka-
bullenmişliğim oldu. Tabii ki hatalar ve gurur duyduklarım 
bir aradaydı. Neticesi ise şu anda olmaktan çok memnun 
olduğum bir kafa ve kalp. Ama bazen su boyumu aşmadı 
değil, yalan yok. Ne mi yaptım; geri vites tabii ki. Tek ba-
şıma uzun yürüyüşlerde buldum pek çok kez kendimi ve 
bazen sıfırdan başladığım da oldu. 

Madem bu kadar kabullenişin var, neden börtü böceğe 
kadar ağlamaya vardırdın olayı dersen de anne olduktan 
sonrası. Dünya artık gerçekten başka dönüyordu. Dinledi-
ğim müzikleri sever mi o da acaba diye el kadar bebeye 
neler dinlettim neler. Sevdiğim filmleri not aldım. Bir gün 
onunla da izleyelim diye. Sonra bir gün bir doktor bana 
bunların hiçbirini onunla yapamayabileceğimi ima eden 
şeyler söyledi. Toplum içinde “normal”  (kime göre neye 
göre) sayılmayacak bir çocuk olacaktı. Bu kelimelerden 
sonra geçen 15 dakika hafızamda yok. Kendime geldiğim-
de ise bir otobüs durağında ağlıyordum. Çünkü coğrafya 
kaderdi ya hani. Zaten kadın olarak kendimi güvende his-
setmediğim bir ortamda bir de engelli tanımı olan bir birey 
yetiştirecektim ve cidden hiçbir fikrim yoktu bununla ilgili. 
Ağlamamın ona bir faydası olmayacağını düşünerek göz-
yaşlarımı sildim ve gidip işime devam ettim. Sonra ona fay-
dalı olabilecek ne varsa okudum, izledim, dinledim.  

Bu sürecin tamamında  da çalıştım. Ekip arkadaşlarım-
dan yana çok  şanslıydım. Hepsi tam anlamıyla her ko-
nuda  destek oldu. Yöneticilerim ne gerekirse yapabil-
mem için yolumu hep açık tuttular. İşlerine geldiğinde 
de bana karşı ilk kullandıkları koz da oğlum oldu. Ko-
mik mi acı mı çok karar verememişimdir. 

Hayatta en tahammül edemediğim bencilliktir.  Benim  
düzenim bozulmasın, benim işim düzgün gitsin, be-
nim zamanım harcanmasın, ben ben ben… O kadar çok 
var ki bu tür insanlar. Hayatımdan zaman içinde ilk ele-
diklerimdir. İşte börtü böceğe bile ağlamamda bencil 
olamamak da var biraz da... Kutuplarda eriyen buzul 
da benimle ilgili, çocuğunu kendi eksiğini kapatmak 
için azarlayan anne baba da doların yükselmesi (ma-
aşımı TL olarak alıyorum bu arada), kırsaldan uzakla-
şan çiftçinin geriye göçü de, kendini öğretmen olarak 
tanımlayan insanların çocuklarımıza neler öğrettiği de 
ve bunlar gibi binlercesi de. 

Bu çağın getirisi olarak insanlar birbirlerinin acılarına, 
sevinçlerine, kırgınlıklarına, hayatlarına duyarsız. Za-
man artık daha hızlı akıyor sanki ve insanlar bu du-
yarsızlaşma durumunu kanıksıyor. Çok acı değil mi 
dostum? Kanıksamayalım. İyi ya da kötü neye maruz 
kalıyorsan tepki ver. Tepki ver ki insan olduğumuzu 
unutmayalım. Çünkü unutarak unuttuğumuz yerden 
tekrar vuruluyor ya da başkasının aynı mağduriyete 
maruz kalmasına zemin hazırlıyorsundur. 

Görüşmek üzere. Sevgilerimle. 

İçimde çok büyük bir ağlamak var. 
Bir ağacın altında oturarak hem kendime  
hem bütün insanlara hem börtü böceğe, kurda kuşa. 
Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum. 
              Nazan Bekiroğlu

Çağrı Merkezi Çalışanı
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SİZDEN 
GELENLER

İçeriden kızlarımın kahkahaları geliyor. Ne de güzel ses-
leri. Hiç aklıma gelmezdi onların seslerini duyarak çalışa-
cağım. Ha, hayal kurardık tabii, yalan yok. Özellikle gece 
vardiyalarında bir yastık,  bir battaniye,  sıcak bir çay ha-
yali en güzeliydi. Ama olur muydu? Nasıl olsun be derdik. 
İşte oldu, evdeyim. Sıcak bir demleme çay ve tek kişilik 
koltuğum; çocuklarımın şen kahkahaları (her zaman şen 
kahkaha olmayabiliyor bu tabii).

15 aydır evden çalışıyorum ve çok tatlı zamanlarımız da 
oldu ev halkı olarak. Çok zor zamanlarımız da oldu. Daha 
çok bir arada olmak en güzel kısmıydı. İşyerinde devam 
ettiğim zamanlarda günümün yarısı dışarıda geçiyordu ve 
ancak uyudukları zamanlarda evde olabiliyordum.

Eeee, nasıl oldu da kurduğum hayaller gerçek oldu. Koc-
ca dünyada salgın oldu. Konunun buralara kadar gelebi-
leceğini hiç tahmin etmemiştim. Daha önce de pek çok 
salgın haberi izlemiştik dünyada ama küresel anlamda bu 
denli yaygın olanı yoktu. 2020 Mart ayında ülkede ilk va-
kaların çıkışıyla birlikte tedirginliğimiz başladı. Çünkü in-
san yoğunluğu çok olan ve günümüzün yarısını bir arada 
geçirmek zorunda olduğum bir işim vardı. Yöneticilerimiz 
ve kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda hep çok faz-
la büyümeyecek bir durum olarak konuştuk ama bir hafta 
içerisinde vakaların artmasıyla birlikte evden çalışma sü-
reci dillendirildi. Tabii ki hem şirketimiz hem de çalışanlar 
olarak bizim böyle bir durum için B planımız yoktu!!! 

Ne yapılabilirdi? Servisle geliyorduk, ortak tuvalet kulla-
nıyorduk, yemekhanede yan yana yemek yiyorduk,  mak-

simum yarım metre mesafelerde oturma alanlarımız 
vardı ve 7/24 açık olan bir müşteri hizmetleri olarak 
sürekli konuşuyorduk. Dolayısıyla hastalığın ilk etapta 
kolaylıkla yayılacağı şahane bir ortamdı. 

Başta tedbir anlamında herhangi bir şey yapılmadı şir-
ket tarafından, ilk vakamız çıkana ve bunu çalışanlar 
öğrenene kadar yani! 

İşe girişlerde ateş ölçüldü öncelikle, kendi bilgisayarı 
ve evde interneti olan personel kontrolü yapıldı. Yak-
laşık 1 hafta kadar sürdü tabii. Bu süreçte her gün ne 
olacağıyla ilgili yöneticilerimize taleplerimizi ilettik an-
cak onların da bu sürece hazır olmamasından kaynaklı 
çok net cevapları olmadı. Gecikmeli de olsa evlerde 
çalışmaya kısım kısım geçildi.

Eve geçerken evde çalışma ile ilgili ek bir protokol 
imzaladık. O anın telaşıyla tahmin edemediğimiz pek 
çok noktada gol yedik o ek protokolle ama bunu o gün 
fark etmek zordu. Şimdi, yani 15 ay sonra geldiğimiz 
noktada evde çalışma sürecinin getirdiği ek maliyet-
ler ne yazık ki çalışan olarak bize kaldı. İnternet parası 
evinde zaten interneti olanlara sadece 50,00 TL ola-
rak ödendi; elektrik ödemesi yapılmıyor, yemek parası 
olarak günlük 10,00 TL bir ödeme. İşin maddi kısmı ayrı 
tabie ama en büyük yük de her zaman olduğu gibi ka-
dınlara ayrı bir yük oldu. Çünkü zaten evinin tüm işleri 
üzerinde olan kadın arkadaşlarım aynı zamanda "nasıl 
olsa evdesiniz" denilerek 12 saatlik vardiyalarda çalış-
mak durumunda kaldılar. Pandemi nedeni ile çocuklar 

Çocuklarımın kahkahalarına 
eşlik etmek istiyorum

Dönmeli miyiz? Evet evet dönmeliyiz. Çünkü evlerde birbirimize 
destek olamıyoruz. İşyerinde olduğumuz dönemde yaşanan 
olumsuz durumlara aynı anda net tepkiler vererek pek çok 
olumsuzluğa engel olabildik ama şimdi ne yazık ki haberimiz 
olmuyor pek çok şeyden ya da haberimiz olduğunda artık çok 
geç oluyor.

Çağrı Merkezi Çalışanı
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okula gidemedi ve çocukları olan çalışanlar bu anlamda 
elbette daha da zorlandı. Bunu bire bir yaşadığım için ra-
hatlıkla yazabiliyorum; gerçekten çok zor elbette ki. Çün-
kü dış ortam sesinin çağrıya yansıması, çağrıyı zora soka-
bilecek durumlar yaratabilir ve herkes evinde o izole ça-
lışma alanını yaratamayabilir. Velhasıl kelam neresinden 
baksan zor yani. Molada bulaşık yıkamak, ev süpürmek, 
yemek yapmak, çocukların derslerine yardım etmek gibi 
pek çok yeni durum gelişti hayatımızda. 

Başka bir boyutu da çalıştığın ekiple iletişimin azalması 
ne yazık ki. Aynı ortamda çağrı alabiliyor olmak iş açısın-
dan faydalıdır bizim işimizde. Bir başkasının aldığı çağ-
rıdan da öğrenme devam eder ya da eksik veya yanlış 
bilgi veriyorsa arkadaşına anlık müdahale etme ihtimalin 
yüksektir. Evde sadece whatsapp üzerinden çok gerekli 
durumlarda yazışarak iletişim kurulması hem iş anlamın-
da hem de sosyal anlamda iletişimimizi olumsuz etkiledi. 
Ekip ruhuna iyi gelmedi pandemi, bu çok net. 

Peki nereye kadar devam edeceğiz böyle? Bu, en önem-
li soru şu aşamada. Pandemi süreci bir yana işyerindeki 
o aşırı gürültü ve gerginliğin içinde olmamak hepimize 
iyi geldi. Arı kovanı içindeymiş hissi olurdu çoğu zaman 
kafamın içinde. Artılarını eksilerini karşılaştırırsak sanırım 
dönmeliyiz. Dönmeli miyiz? Evet evet dönmeliyiz. Çünkü 
evlerde birbirimize destek olamıyoruz. İşyerinde olduğu-
muz dönemde yaşanan olumsuz durumlara aynı anda 
net tepkiler vererek pek çok olumsuzluğa engel olabildik 
ama şimdi ne yazık ki haberimiz olmuyor pek çok şeyden 

ya da haberimiz olduğunda artık çok geç oluyor.

İşveren açısından maddi manevi olumlu bir dönem-
di bence. İş kaybı olmadı, buna karşın masraflarında 
ciddi anlamda düşüş oldu eve geçiş süreciyle birlikte. 
Diğer yandan işçilerin arasında yaşanan iletişim ko-
pukluğundan yararlanarak pek çok olumsuz uygula-
mayı sessiz sedasız hayata geçirdiler. Ben yaptım oldu 
rahatlığı gibisi yoktur onlar açısından. İşe gelip gider-
ken geçen zamanları vardiya saatlerine dahil ederek 
12 saate varan vardiyalar yapıldı. İşçinin elinde olma-
yan elektrik ve internet kesintilerinde hatta olamadığı 
süreler için ücretsiz izin kağıdı imzalatıldı. Sözün özü 
etimizden, sütümüzden, yünümüzden her anlamda 
faydalanmaya devam edildi. İtiraz edenler ya iş yeri-
ne çağrılıp orada çağrı almakla ya da devletin işvere-
ne hak olarak tanıdığı kısmi çalışma ödeneği ile tehdit 
edildi. Ve evde kalabilmek adına pek çok şeye sustu 
ne yazık ki arkadaşlarım. 

Daha çok anlatacaklar var tabii ki ama canınızı daha 
fazla sıkmayayım. Biz dayanıyoruz. Direniyoruz. Umut 
ediyoruz. Umudumuzun içinde, içeriden kahkahaları 
yükselen evlatlarımın payı büyük. Onlara her bakışım-
da içim aydınlanıyor ve en ufak bir şüphe duyamıyo-
rum gelecekten. İyi olacak, biliyorum ve onlara çok 
güveniyorum. Şimdi müsaadenizle kızlarımın kahka-
halarına eşlik etmek istiyorum ben de biraz. 

Sevgiyle kalın dostlarım… 

23Tez-Koop-İş Kadın 23Tez-Koop-İş Kadın

İşveren açısından maddi manevi olumlu bir dönemdi 
bence. İş kaybı olmadı, buna karşın masraflarında 
ciddi anlamda düşüş oldu eve geçiş süreciyle birlikte. 
Diğer yandan işçilerin arasında yaşanan iletişim 
kopukluğundan yararlanarak pek çok olumsuz 
uygulamayı sessiz sedasız hayata geçirdiler. Ben 
yaptım oldu rahatlığı gibisi yoktur onlar açısından.
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KADIN 
KOOPERATİFLERİ

Enginarın kalbi Urla’da 

üreten kadınlar

S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ev eksenli 
çalışan kadınların satabileceği ürünleri üretebilmesi amacıyla 
kurulmuştur. Çalışma yaşamına kadınları kazandırmayı hedefleyen 
kooperatifte başta enginar olmak üzere çeşitli unlu mamuller ve 
tekstil ürünleri boy göstermekte… Kooperatifin emekçilerinden 
İlknur Hanım'a mikrofonumuzu uzatarak enginarın kalbi Urla’da 
hayata geçirilen kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifi 
hakkında merak ettiklerimizi sorduk.

Kooperatifin hayata geçirilmesi nasıl oldu? Katkıda 
bulunanlar kimler?

S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 
2014 yılında Uluslararası Yerelde Kalkınma Projesi 
kapsamında 80 kadınla yola çıkılan bir oluşumdur. 
KEDV’in (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) eğitimleri 
ile ev eksenli üretim yapan Urlalı kadınların ekonomik ve 
sosyal anlamda güçlenmeleri amacı güdülerek bilinçli 
bir şekilde faaliyete geçmiş bir kooperatiftir. Katkıda 
bulunanlar; 2014 yılında Urla’nın ilk belediye başkanı 
olan Sibel Uyar ve birlik beraberlik içinde bulunan 
80 kadın vardır. KEDV ,eğitimleri ile kooperatifimize 

destekte bulunmaya devam etmektedir. Şu an 172 
kadınla birlikte kooperatifimizi büyütmeye geliştirmeye 
devam ediyoruz. Hepimiz katkıda bulunuyoruz.

Kooperatif ismini, Urla yöresinde ürünlerin 
yetiştirilmesinden mi alıyor? 

Kooperatif ismi, öncelikle Urla’daki kadınlara destek 
vermek ve iş imkânı sağlamak amacı güttüğü 
için Urla Kadın Kooperatifi olarak belirlenmiştir. 
URLA KARYA markamızın tescilini 2017 yılında 
aldık. Markamız KARYA, Urla pazar yeri, satış yeri 
anlamında kullanılmıştır eski dönemlerde.
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"Kooperatif ismi, öncelikle Urla’daki kadınlara destek vermek ve iş 
imkânı sağlamak amacı güttüğü için Urla Kadın Kooperatifi olarak 
belirlenmiştir. URLA KARYA markamızın tescilini 2017 yılında aldık."

Satışını gerçekleştirdiğiniz ürünleriniz nelerdir? 
Başka bölgelerde yetişen ürünlerinde satışı yapılıyor 
mu?

Coğrafi işaretli Urla sakız enginarının satışını 
mevsiminde taze olarak yapıyoruz. Mevsimi bitince 
çanak enginar, bebek enginar, yapraklı enginar 
olarak konservelerinin satışını yapıyoruz. Enginara 
değer katıp enginarlı erişte, enginar sirkesi ,enginar 
reçeli üretiyoruz. Domates sos, reçel çeşitleri, 
karakılçık erişte, vegan erişte, glutensiz erişte, 
turşu çeşitleri… Erişte çeşitleri gibi ambalajlı raf 
ürünlerimizin yanında her gün taptaze ürettiğimiz 
unlu mamuller bulunmakta. El açması Boşnak 
böreği, poğaça, kurabiye çeşitleri gibi.

Tekstil atölyemizde Türk keçecilik sanatı olan 
dövme keçe yöntemiyle ürettiğimiz, günümüze 
uyarladığımız keçe giysiler, ev tekstili üretiyoruz. 
Dikiş, nakış, etamin, boyama batik gibi birçok 

el sanatı ürünlerimiz bulunmakta. Öncelikle 
yerel ürünleri işlemeye öncelik veriyoruz. Başka 
yörelerden kooperatiflerin ürettiği ürünleri destek 
amaçlı almaya özen gösteriyoruz. 

Kooperatif ürünlerin satışı nasıl yapılmaktadır? 
Anlaşmalı olduğunuz kurumlar var mı?

Kooperatif ürünlerimizi Urla merkezdeki satış 
mağazamızda, İskele ve Balıklıova’daki satış 
noktalarımızda ve www.urlakadinkoop.com  online 
satış sayfamızdan satıyoruz.

@urlakadinkoop instagram adresimizden 
ürünlerimizin ve işletmelerimizin tanıtımı yapıyoruz.

Anlaşmalı olduğumuz, dönemsel ürün verdiğimiz 
firmalar var. Migros ve tüketim kooperatifleri gibi. 
Özel firmalar ihtiyaçları doğrultusunda dönem 
dönem ürün alımı yapıyorlar.
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Pandemi kısıtlamaları ürün satışlarını nasıl etkiledi?

Pandemi döneminde tüm işletmelerimizi kapatmak 
zorunda kaldık. Üretim yaptığımız ürünleri instagram 
üzerinden satmaya çalıştık. Zor bir dönemdi bizim 
için de. Hafta sonu yasakları hizmet sektörünü 
etkilediği için satışlarımız düştü.

Sosyal medyadan çeşitli festival ve diğer etkinliklere 
katıldığınızı görüyoruz. Başka projeleriniz var mı? 
Takipçilerinizi neler bekliyor?

Pandemi şartlarında tek bağlantı kapımız sosyal 
medya olduğu için aktif kullanmaya özen gösterdik. 
Haftanın 7 günü 24 saat açık kalabilen tek 
mağazamız gibi düşündük instagram sayfamızı… 
Mümkün olduğunca ürünlerimizi ve enginar 
satışımızı sosyal medya reklamları sayesinde yaptık.

Değişen yeni dünya düzeninde sosyal medyanın 

daha etkili olduğunu düşünüyor ve bununla ilgili 
çeşitli eğitimler alıyoruz. Bu konuda birçok projemiz 
var. Değişik videolar, yemek tarifleri gibi ilgi çekici 
postlarla kooperatifimizi, enginarı, faaliyetlerimizi 
tanıtmaya ve kooperatiflerin önemini vurgulamaya 
devam edeceğiz.

Son olarak, Urla Kadın Kooperatifi olarak kadınlara 
neler söylemek istersiniz? 

Urla Kadın Kooperatifi olarak tüm kadınlara 
söyleyeceğimiz en önemli şey üretmek, üretmek…. 
Kadınlar birlik içinde üretmeli ve kendilerini 
geliştirmeye önem vermeliler. Üretmek, birlik olmak, 
kooperatif çatısı altında bulunmak çok değerli. Kadın 
kooperatifleri birçok kadına iş imkânı sunmanın 
yanında sosyal anlamda da güçlü olmalarını 
birbirlerinden birçok konuyu öğrenmelerine olanak 
sağlıyor.

KADIN 
KOOPERATİFLERİ

Web Sitesi: http://www.urlakadinkoop.com 
İnstagram: @urlakadinkoop
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DÜNYADAN 
HABER

Avrupa’da şehirleri eşitlik uygulamalarına göre değerlendi-
ren endekse göre Helsinki, İsveç ve Rotterdam, uygulama-
ları ve eylem planlarıyla cinsiyet eşitliğine en çok yaklaşan 
üç şehir. İşte şehirlerin toplumsal cinsiyet eşitliği uygulama-
larına bazı örnekler:

Viyana, İtalya

Tasarlanan ve inşa edilen tüm kamusal alanlar, toplumsal 
cinsiyet göz önünde bulundurularak yapılıyor; parklar, gü-
venlik ve erişim sağlamak için etkin bir şekilde aydınlatılıyor.

Ixelles, Brüksel

Brüksel’in Ixelles kentinde, 

• Cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan belirli eylemle-
rin finansmanı, toplumsal cinsiyet temel eğitim bursları, spor 
altyapısı, kamusal aydınlatma ve yerel idare ile hizmet alımı 
konularında yatırımlar, 

• Atık yönetimi ve sokak aydınlatma sektörleri gibi “sözde” 
eril mesleklerde daha fazla kadınların işe alınması,

• Erken çocukluk eğitimi ve bakımı gibi işlerde çalışan erkek 
sayısının artması.

• Halka açık parkların herkesin erişebilmesi için yeniden ge-
liştirilmesi gibi uygulamalarla cinsiyete duyarlı bütçeleme 
belediyenin esas ilkesi olarak görülüyor.

Bern, İsviçre

İsviçre’nin Bern kentinde, belediye idaresi genelinde eşit işe 
eşit ücret prensibi bulunuyor. 

Belediye, maaş verilerinin işlenmesini sağlayarak cinsiyete 
dayalı ücret eşitsizliklerini tespit etmesine ve değerlendir-
mesine olanak sağlayan bir yazılım programı kullanıyor.

Barselona, İspanya

Daha fazla kadın ve kız çocuğunu daha yüksek ücretli bi-
lim ve teknoloji sektörlerine teşvik ederek hem girişimcilik 
açığını hem de ücret açığını kapatmayı amaçlayan LIDERA 
programıyla, Barselona’da beceri geliştirme, iş desteği ve 
ağ kurma konularında kadınlara eğitim desteği sağlanıyor.

Helsinki, İsveç ve Rotterdam  
uygulamaları ve eylem planlarıyla cinsiyet 

eşitliğine en çok yaklaşan üç şehir
Villiers-le-Bel, Fransa

Fransa’nın Villiers-le-Bel şehrinde yapılan bir araştırma, 
bekâr annelerin barınma sorunuyla mücadele ettiğini, yal-
nızca tek yatak odalı daireleri karşılayabildiğini, mahremiyet 
eksikliğinin, kadınların yaşamları ve ruh sağlığı üzerinde de 
olumsuz bir etki yarattığını ortaya koydu. Bu araştırma temel 
alınarak, belediye kadın mimarları, bekâr annelerin ve ço-
cuklarının kendi alanlarına sahip olmalarına olanak tanıyan 
daireler tasarlamaları için görevlendirdi. Ayrıca Villiers-le-
Bel’de yeni binalar, topluluk duygusu ve desteği yaratmaya 
olanak sağlayan çamaşır odaları, bahçeler ve mutfaklar gibi 
ortak alanlar oluşturarak kadınların sosyal olarak izole edil-
memesi için tasarlandı.

Trappes, Fransa

Fransa’nın Trappes kenti, toplumsal cinsiyet klişelerini ve 
bunların yetişkin yaşamında ortaya çıkardıkları eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmanın bir yolu olarak oyun alanının yeniden 
tasarlanmasına yatırım yaptı. Yeni tasarım, cinsiyet ayrımı 
gözetmeyen renklere, oyuncaklara ve çoklu “dünyalara” ön-
celik veriyor.

Berlin, Almanya

Berlin’de göçmen kadınlara, kreşler, eğitim sistemi, iki dilli 
eğitim, çocuk hakları, koruyucu sağlık hizmetleri, cinsel geli-
şim ve eğitim, medya, beslenme, bağımlılığın önlenmesi ve 
ev güvenliği dahil olmak üzere şehir hakkında eğitim deste-
ği veriliyor. Ayrıca Berlin cinsiyet eşitliği ile ilgili verileri içeren 
yıllık bir “Cinsiyet Verileri Raporu” yayınlıyor.

Nantes, Fransa

Cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarını desteklemek için Nan-
tes, 2019 sonbaharında bir merkez açmak için 1 milyon av-
roluk bir yatırım yaptı.

Leipzig, Almanya

Almanya’nın Leipzig kentinde, eşitlik kurumlarıyla işbirliği 
içinde ayrımcılıkla mücadele büroları ve ‘Cinsiyet Eşitliği Da-
nışma Kurulu’ kurdu.
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UZAKTAN  
ÇALIŞMA
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Birçok çalışan Covid-19 Pandemisi döneminde esnek çalışma 
biçimlerinden biri olan uzaktan çalışmaya geçti. Karantinalar ve 
izolasyon önlemleri, dünya çapında milyonlarca insanı evden 
çalışmaya zorlayarak farklı sektörde çalışanlara uzaktan çalışma 
deneyimi kazandırdı. Uzaktan çalışma biçiminin ne kadar süreceği, 
kalıcı mı olacağı ve bu çalışma şeklinin doğuracağı sonuçlar 
akıllarda oldukça soru işareti oluşturdu. 

Tez-Koop-İş Kadın

Uzaktan çalışmanın   
kalıcılaşması, kadınları vuruyor
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Uzaktan Çalışma, çalışanların teknolojik iletişim araçla-
rının desteğiyle geleneksel işyeri ortamı dışında çalış-
masına olanak tanıyan bir esnek çalışma düzenlemesi-
dir. Çalışanın ve işverenin anlaşması halinde iş sözleş-
mesi uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. 
Uzaktan çalışma geçici veya kalıcı, yarı zamanlı veya 
tam zamanlı, ara sıra veya sık da olabilir.

Uzaktan çalışma kalıcı olabilir...

Covid-19 pandemisiyle ilgili ısıtlamalar kaldırıldıkça ve 
aşılanan kitle büyüdükçe birçok kişi işyerine geri dö-
nüyor olsa da (çoğunluk uzaktan çalışmıyordu) hibrit 
uzaktan çalışma modelleri kalıcı olabilir. Karantina ne-
deniyle uzaktan çalışmaya geçiş, kültürel ve teknolojik 
engelleri aşarak işyerlerinde yapısal bir değişimi hare-
kete geçirdi. Uzaktan çalışmanın benimsenmesinde ve 
iş süreçlerinin dijitalleştirilmesinde benzeri görülme-
miş bir hızlanma oldu. Ayrıca şirket ekonomileri, ulaşım 
ve diğer harcamalar üzerinde de derin bir etkisi oldu. 
İşveren için uygulama kâra dönüşürken çalışanların 
elektrik, su gibi tüketim harcamaları arttı.

En çok etkilenen kadınlar oldu…

COVID-19 önlemlerinin çalışanlar üzerindeki etkisi ka-
dın ve erkekler için farklı oldu. Kadınlar çocuk bakımı, 
ev ve iş yükümlülüklerini yönetmede zorluklarla karşı 
karşıya kaldı. Evde bakmakla yükümlü çocukları olan 
çalışanların esnek çalışma saatleri ve istihdam bek-
lentileriyle ilgili endişeleri arttı. Çalışma rutinlerindeki 
değişiklikler, ev işleri ve ev-çalışma ortamındaki yeter-
sizlikler nedeniyle stres düzeylerinde artış olduğunu 
söylemek mümkün. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli zorluklara 
işaret ediyor…

Karantinadan ve hızlı dijitalleşmeden en çok etkilenen 
sektörler, kadınların daha sık istihdam edildiği sektörler 
oldu. Kadınların en çok istihdam edildiği sağlık ve sos-
yal yardım, eğitim, konaklama ve yemek hizmetleri gibi 
sektörler Covid-19 Pandemisinden oldukça etkilendi. 
Yoğunlukla kadınların istihdam edildiği bu sektördeki 
işler, erkekler tarafından yapılan işlere göre daha fazla 
risk altındadır. Kadınların yeterince istihdam edilmediği 
mühendislik, yazılım gibi alanlarda da Covid-19 Pande-
misinin mesleki cinsiyet ayrımını arttırdığını araştırmalar 
ortaya koydu. Ev işlerinin de getirdiği ek baskılarla bir-
leşen Covid-19 Pandemisi, birçok ekonomi ve endüst-
ride cinsiyet eşitsizliğini arttırdı.
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UZAKTAN ÇALIŞMA

Pandemi nedeniyle evden çalışanlar iş taleplerini yerine getirmek için serbest 
zamanlarında da çalışmak zorunda kalabiliyor. Çocuğu yataktan kaldırırken e-postaya  
bir göz atmak, gece yarısı bir mutfak masasının etrafında bir sunumu gözden geçirmek, 
sık sık gün içerisinde gerçekleşen online toplantılar…

Uzaktan çalışma, bağlantıyı 
kesme hakkı ve elektronik 
performans izleme sistemi

Yeni dönemin çalışma ilişkilerine yönelik yazılmış ve 
yapılmış tüm araştırmalar, gözlemler ve yayınlar uzun 
yıllardır devam eden ve teknolojideki değişikliklerin 
olanaklı kıldığı esnekleşmenin, çalışanlar açısından 
yararlarını ortaya koymaya çalışıyor. Yapılan bu çalış-
maları, emek ve sermaye arasındaki ilişkiyi belirleyen 
temel formülü göz önünde bulundurmadan okumak, 
eksik bir okuma olur. Örneğin uzaktan çalışma da di-
ğer çalışma modellerinde olduğu gibi, sermayenin ana 
kaygılarından birisi olan yasalardan ve ücretlerden do-
ğan maliyetlerden ve talep dalgalanmalarının yarattığı 
risklerden kaçma arayışlarında kullandığı yöntemler-
den birisidir. Uzaktan çalışma, hem hizmetler sektörün-
de hem de imalat sektöründe mevcut hizmet üretimi 
çok küçük görevlere ayırarak sadece ihtiyaç duyuldu-
ğunda, talebe göre çalıştırılabilecek işçi sayısını hızla 
artıran bir çalışma modelidir. Nitekim uzaktan çalışma, 
işverenlere ofisin kira, yakıt, kırtasiye, enerji, yemek, 
ulaşım gibi genel giderlerini ve kamu hizmetlerinden 
kaynaklanan giderlerini düşürerek maliyetleri azaltma 

olanağı sağlar. Dijital platformlar üzerinden hizmet sa-
tın aldıkları freelance çalışma biçiminde olduğu gibi 
uzaktan çalışma, hizmet üretiminin coğrafi olarak yayıl-
masını beraberinde getirir.. Bu yeni emek düzeni işve-
renlere, coğrafi konuma göre işe alanlara kıyasla bilgi 
ve iletişim teknolojilerini kullanarak dünyanın herhangi 
bir bölgesinde dünyanın en yetenekli işçilerine, sorun-
suz ve hızlı bir şekilde erişebilme, vasıflı işgücünün üc-
retlerini düşürebilme olanağı sunar.

Birçok çalışmada uzaktan çalışmanın işçilere işe gidip 
gelmek için harcanan zamanı tasarruf etmek, iş ve ai-
lenin çatışan taleplerini yönetmek, şehir merkezinden 
uzakta daha ucuz barınma gideri olanağı elde etmek, 
işverene ait işyerinden uzakta çalışmanın yarattığı öz-
gürlük, işyerinde istenmeyen insan etkileşimlerinden 
uzaklaşmak gibi avantajlar sunduğu belirtiliyor. İşçiler 
bakımından öne çıkarılan avantajlardan birisinin de 
zamanı organize etme konusundaki özerklik olduğu 
görülüyor. Büyük bir avantaj gibi sunulan “zamanı or-
ganize etme özerkliği” konusuna daha yakından bak-
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mak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çalışma zama-
nını organize etme, çalışma süresini belirleme sorunu 
emek ve sermaye arasında ücretli çalışmanın tarihçesi 
kadar eski bir sorundur. Nasıl oluyor da işverenler çalış-
ma zamanını organize etme özerkliğini işçilere bırakan 
bir çalışma modelini benimseyebiliyor? 

Bilindiği gibi çalışma süresi-zamanı ücreti belirlemede 
en nesnel kriterlerden birisi olmuştur. Kapitalizmde ki-
şinin kendisiyle bütünleşik olan emeğini kendisinden 
ayırarak fiyatı olan bir şeye dönüştürmek, zamanın ça-
lışma zamanı ve boş zaman olarak ayrılması aracılığıyla 
mümkün olabilmiştir. Bu nedenle kapitalizmde çalış-
manın özü zamandır. Ve bu çalışma zamanı içerisinde 
yaratılan artı değerdir. Bu kaygı değişmiş olabilir mi? 
Değişmesi için bir neden var mı? 

Uzaktan çalışma biçimlerinde ortak olan özelliklerden 
birisi çalışmanın işverenin mekânından uzakta ve ça-
lışma zamanının sözde işçi tarafından belirlenmesidir. 
Özellikle çalışma zamanının çalışan tarafından belir-
lenmesi işçinin özerkliğini, yani dilediği saatlerde ve 

dilediği yerde çalışma esnekliği sağlayacağı varsayılı-
yor. Başka bir ifadeyle çalışma zamanı-boş zaman den-
gesini çalışan belirleyecektir. Bu durum eski dönemin 
çalışma ilişkisinden farklı bir ilişkiye işaret ediyor. Hepi-
mizin bildiği gibi standart istihdam ilişkisinde zaman ve 
mekân, belirli sözleşmelerle açık bir şeklide belirlenir. 
Yani işçi ne zaman, hangi işte ve nerede çalışacağını 
önceden bilebilir durumdadır. Hatta bu koşullarda işve-
ren tarafından tek taraflı esaslı bir değişiklik yapıldığın-
da işçi açısından iş sözleşmesini fesh etme hakkı doğar. 
Ancak, pandemiyle birlikte yaygınlaşan bilgi ve iletişim 
teknolojileri tarafından desteklenen uzaktan çalışma 
biçimleri, bu kuralları büyük ölçüde değiştirdi. Burada 
sorulması gereken iki soru bulunuyor? Uzaktan çalı-
şanların çalışma saatlerini düzenleme konusunda bir 
özerklikleri var mı? İkincisi işyerinden uzakta çalışma-
larına rağmen işverenlerin denetiminden uzaklaşarak 
özgürleşebilmişler mi?  

Bu iki soruyu da işçilerin-çalışanların bir gelir elde etme 
baskısı altında olduklarını, ister freelance olsun ister 

Çalışma zamanını organize etme, çalışma süresini belirleme sorunu emek ve 
sermaye arasında ücretli çalışmanın tarihçesi kadar eski bir sorundur. Nasıl 
oluyor da işverenler çalışma zamanını organize etme özerkliğini işçilere bırakan 
bir çalışma modelini benimseyebiliyor?
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tele çalışan olsun bu işlerden elde ettikleri ücretleri 
olmadan yaşamlarını sürdürme olanaklarının olma-
dığını, bu nedenle işe erişmek ve mevcut işleri koru-
manın hayati bir öneme sahip olduğunu göz önünde 
bulundurarak cevap vermek gerekir.

Özellikle pandemi döneminde yapılan araştırmalar 
tele çalışanların işyerinde çalıştıkları zamana göre, ar-
tan iş taleplerini karşılayabilmek için evden daha uzun 
saatler ve dinlenme zamanlarında dahi çalışma eği-
liminde olduklarını gösteriyor. Bunun nedeni kısmen 
işyerine gidip gelme zamanının, yerini iş faaliyetleri-
ne bırakması ve ücretli iş ile kişisel yaşam arasındaki 
sınırların bulanıklaşmış olmasıdır. Pandemi nedeniyle 
evden çalışanlar iş taleplerini yerine getirmek için ser-
best zamanlarında da çalışmak zorunda kalabiliyor. 
Çocuğu yataktan kaldırırken e-postaya bir göz atmak, 
gece yarısı bir mutfak masasının etrafında bir sunumu 
gözden geçirmek, sık sık gün içerisinde gerçekleşen 
online toplantılar… Uzaktan çalışanlar için evdeki bilgi-
sayarlar ve mobil cihazlar, işten kopmayı ve bağlantıyı 
kesmeyi neredeyse imkânsız hale getiriyor. 2019 AB 
Çalışma Koşulları Anketi düzenli olarak evden çalışan 
kişilerin; haftada 48 saat veya daha fazla çalışma olası-
lığının işverenlerin tesislerinde çalışanlara göre iki kat 
daha fazla, boş zamanlarında çalışma olasılıklarının altı 
kat daha fazla, uyku sırasında tekrar tekrar uyandığını 
bildirme olasılığının en yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu gözlemler ve sonuçlar zaman organizasyonu açısın-
dan uzaktan çalışmanın, yaşantının tümüne yayılan bir 
çalışma kültürünü doğurduğunu da gösteriyor. Bu ne-
denle uzaktan çalışma günlük fazla çalışmaya, akşam 
saatlerinde ve hafta sonlarında daha fazla çalışmaya 
yol açıyor. Çalışma artık işverenin işyerinin dışındadır, 
ama her zaman ve her yerdedir. Avrupa Parlamento-
su'na göre, bu olumsuz etkiler, yönetimin işçiyi sürekli 
izlemesi, yönetimin işçiden sürekli erişilebilir olmasını 
talep etmesi ve iş ile özel yaşam arasındaki bulanık sı-
nırlar nedeniyle ortaya çıkıyor.  İlk iki neden bize, emek 
ve sermaye arasındaki diğer bir değişmez kuralı gös-
teriyor. O da işçinin-çalışanın denetimi, performansının 
izlenmesidir. Gerçekte çalışanların denetiminin-kont-
rolünün nasıl yapılacağı sorunu ücretli çalışmanın ta-
rihiyle eş zamanlı bir sorundur. Üretim biçimleri değiş-
tikçe bu kontrol biçimleri de değişmiştir. Günümüzde 

ise çok daha karmaşık yöntemlerin kullanıldığı görülür. 
O halde şöyle bir soru sorulabilir? İşveren işçinin ça-
lışmasını denetleyemeyeceği bir istihdam modelini 
benimser mi?  Bu soruya verilecek cevap kuşkusuz 
hayır olacaktır. Nitekim uzaktan çalışma 1970’lerde 
ortaya çıkan bir model olmasına rağmen pandemiye 
kadar kontrol-denetim, verimlilik ve maliyet konusun-
da tereddütlü olmaları nedeniyle yaygınlaşmamıştır. 
Ancak pandemi kapsamında getirilen kısıtlamaların 
yarattığı ihtiyaçlar ile teknolojik alanda meydana ge-
len gelişmeler bu istihdam biçimini işverenler açısın-
da uygulanabilir kılmıştır. O halde uzaktan çalışmanın 
yaygınlaşmanın nedeni yalnızca teknolojilerin, çalışan-
ların uzaktan ve evde ek saatler çalışmasını daha kolay 
hale getirmesinden değil, ayrıca işçilerin sıkı denetimi-
ne olanak sağlayan elektronik performans denetimini 
ve izlemeyi gerçekleştirecek teknolojilerin gelişmiş 
olmasıdır. Nitekim şirketlerin çalışanlarını gözetlemek 
için Elektronik Performans İzlemeye yaptıkları yatırım 
2007 ve 2010 yılları arasında %43 artmıştır. İzleme ya-
zılımının kullanımı da COVID-19 salgınının bir sonucu 
olarak tele çalışmanın yaygın kullanımıyla artmış gibi 
görünmektedir. 2.000'den fazla müşterisiyle çalışan 
izleme ve analiz konusunda uzmanlaşmış Florida mer-
kezli bir şirket, pandeminin bir sonucu olarak ürünle-
rine olan ilginin üç katına çıktığını bildirmiştir. E-posta 
takibi, telefon dinleme, bilgisayardaki bir içeriğin ve 
kullanım sıklığının izlenmesi, video izleme ve GPS taki-
bi elektronik performans izleme kapsamında başvuru-
lan araçların başında gelmektedir. Bu araçlardan elde 
edilen konum, e-posta kullanımı, web gezintisi, yazıcı 
kullanımı, telefon kullanımı, giyilebilir teknolojilerden 
sağlanan konuşmalardaki ses tonu ve fiziksel hareket 
gibi veriler üretkenlik göstergesi olarak değerlendiri-
liyor. Bilgisayarlarına kurulan yazılımlarla çalışanların 
bilgisayar başındaki hareketleri ve farklı pencerelerde 
harcadıkları zaman ölçülebilir bir duruma gelmiştir. Bu 
izleme yazılımları çalışanların her tuş vuruşunu kayde-
dilebiliyor ve dikkat dağıtıcı etkinliklerle meşgul olup 
olmadıkları takip edilebiliyor. Birçok araştırma, büroda 
olmayanlar üzerindeki gözetimin (e-postaların ve te-
lefonların gözetimi dahil) bürodakilerden daha yoğun 
olduğunu gösteriyor.  Yazılım ayrıca, özellikle işçilerin 
evlerinde izlendiği göz önüne alındığında, çalışanların 
veri gizliliğiyle ilgili endişeleri artırıyor. 
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UZAKTAN ÇALIŞMA

Özellikle pandemi döneminde yapılan araştırmalar tele çalışanların işyerinde çalıştıkları 
zamana göre, artan iş taleplerini karşılayabilmek için evden daha uzun saatler ve 

dinlenme zamanlarında dahi çalışma eğiliminde olduklarını gösteriyor.
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Tele-çalışma uygulamasına yönelik düzenlemeler, iş-
verenlerin elektronik gözetimi kullanma kabiliyetinin 
artırılması nedeniyle işçilerin mahremiyetiyle ilgili so-
runları da ortaya çıkarıyor. 

Buraya kadar uzaktan çalışma modeline ilişkin yazdıkla-
rımızdan gördüğümüz kadarıyla iki temel sorun, sendi-
kaların pazarlık ve mücadele gündemlerini oluşturacak 
gibi görünüyor. Bunlardan ilki çalışanın gün içerisinde 
işle ilişkisini kesme hakkının tanınması ve korunmasıdır. 
Bu hak yeni bir haktır ve dünyanın dört bir yanında ül-
keler etkin bir bağlantıyı kesme hakkını içeren yasanın 
nasıl çıkarılacağını bulmaya çalışıyor. Bu yasalar ve yö-
netmelikler farklı şekillerde kendini gösteriyor. Bazıları 

iş günü veya çalışma haftasına bir sınır koyuyor. Bazıla-
rı mesai saatleri dışında iletişimi sınırlandırıyor. 

Bir diğer sorun çalışanların gelişmiş izleme yazılımla-
rı ve diğer performans izleme teknolojiler; nedeniyle 
yaşanan ve yaşanacak olan veri gizliliği ihlalleridir. Ar-
tan gözetim, çalışanların performanslarının izlenmesi, 
orantısız ve hatta yasa dışı kişisel verilerin toplanması-
na yönelik ciddi endişeler doğuruyor.

Pandemi sonrasında bu sorunlara ve risklere karşı iş-
çilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi, özellikle 
yeni beyaz yakalı ve genç işçileri örgütlemek isteyen 
sendikaların önemli mücadele konuları arasında ola-
caktır.

Tele-çalışma uygulamasına yönelik düzenlemeler, işverenlerin elektronik gözetimi 
kullanma kabiliyetinin artırılması nedeniyle işçilerin mahremiyetiyle ilgili sorunları da 
ortaya çıkarıyor.
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Sağlıklı beslenme önerileri
Evden çalışanlar için

Evden çalıştığımız salgın döneminde beslenme alışkanlığımız bozuldu. Ayrıca evde 
geçirilen sürede stres, endişe düzeylerinin yükselmesi dolayısıyla artan besin tüketimi 
sonucu kilo artışına sebep oldu. Bu sebeplerle salgın döneminde kilo kontrolünü 
sağlamak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek oldukça önemli bir hale geldi. 

Dyt. Pınar Mutlu / Hacettepe Üniversitesi

Karantina döneminde belli bir süre evde çalışma dü-
zenine geçildi. Bu durum kişinin rutin düzenini tüm-
den değiştirdi. Evde geçirilen sürenin artması sonucu 
sosyal hayatın azalması, psikolojik problemlere, salgın 
süresince strese, endişe düzeylerinin artmasına; duy-
gusal yeme ataklarının artmasına, depresyona, fiziksel 
aktivite düzeyinin azalmasına ve artan besin tüketimi 
sonucu kilo artışına sebep oldu.

Yapılan çalışmalar depresyonun kişinin sadece duygu 
durumunu ve motivasyonunu bozmakla kalmadığını 
aynı zamanda obezite riskini de arttırdığını göstermek-
tedir.  Aynı zamanda obezite olan bireylerin, olmayan-
lara göre depresyona daha yatkın olduğu bulunmuştur 

(1). Duygusal yeme atakları olan bireylerde depresyon, 
anksiyete durumlarında aşırı yeme davranışı görül-
mektedir. Duygusal açlık durumunda birey fiziksel bir 
belirti göstermemekte, o an yakınında ne varsa onu 
yeme eğilimi göstermekte ve doygunluğa ulaşama-
maktadır. Tükettiği besinler çoğunlukla enerji değeri 
yüksek besinlerdir. Bu durum da obezite riskini arttır-
maktadır. 

Bağışıklığın korunmasının önemli olduğu bu salgın dö-
neminde kilo kontrolünü sağlamak ve bağışıklık siste-
mini güçlendirmek için doğru beslenme davranışları 
ile yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması hiç ol-
madığı kadar önemli hale gelmiştir.

UZAKTAN ÇALIŞMA
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Tüketilen kafein miktarına dikkat edilmelidir.

Kafein kahve, çay, kola, çikolata ve enerji içeceklerinde 
bulunan, sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki gösteren, 
alkoloid grubuna ait azotlu organik bir bileşiktir. Kafein 
depresyon ve yeme bozuklukları riskinin azalmasın-
da etki gösterir. Metabolizma hızını arttırır, antioksidan 
özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir, 
işe daha rahat odaklanmamızı sağlar. Ancak aşırı kafe-
in tüketimi kalp ritim bozuklukları, tansiyon yüksekliği, 
baş ağrısı, anksiyete, mide problemleri, uyku bozuk-
lukları gibi sorunlara neden olmaktadır. Yapılan araş-
tırmalara göre günlük kafein tüketim miktarı 300 mg’ı 
aşmamalıdır (2-3 fincan kahve, 5-6 fincan çay). Sade 
kahve ve çay kalori içermez. Ancak kahveye krema, 
şeker, şurup vs. eklendiği zaman yüksek kalorili hale 
gelir. Bu yüzden katkısız, sade kahve tercih edilmelidir. 
Sade kahve tüketemiyorsanız, ara öğün olarak krema 
yerine az yağlı süt ekleyerek tüketebilirsiniz.

Çalışırken yemek yenmemelidir.

Çalışırken yemek yemek dikkatin dağılmasına ve fark 
etmeden olması gerekenden fazla besin alımına ne-
den olabilmektedir. Bu nedenle yemek çalışırken tü-
ketilmemeli,  yavaş yavaş çiğnenerek tüketilmelidir.

Günlük sıvı alımı ihmal edilmemelidir.

Su, hücrelere oksijenin ve besin ögelerinin taşınması-
nı, atık ürünlerin böbrekler aracılığıyla dışarı atılmasını 
sağlar. Yeterli su tüketimi ile günlük harcanan enerji 
miktarı dengelenir, metabolizma hızında artış olur. 
Mide hacminde artış sağlayarak besin alımını kısmen 
azaltır.  Bu yüzden su tüketimine dikkat edilmeli, unut-
mamak adına çalışırken görünür bir yerde temiz bir su 
şişesi veya sürahide su bulundurulmalıdır. Sabah kal-
kınca ve gece yatmadan, öğün aralarında su içmeyi 
alışkanlık haline getirebilirsiniz. Çay ve kahve vücuttan 
su atılımını arttırdığı için tüketildiği miktar kadar su tü-
ketilmesine dikkat edilmelidir. Günlük tüketilmesi ge-
reken su miktarı 30-35 ml×kilo formülünden hesapla-
nabilmektedir.(2)

Şekerli içecekler mümkün olduğunca 
tüketilmemelidir.

Meyve suyu, kola, fanta gibi şeker içeriği yüksek içe-
cekleri evde bulundurmayabilirsiniz. Farkında olma-
dan yemeğin yanında bu tür içecekleri tüketmek yük-
sek kalori almamıza sebep olacaktır. Yerine yemek-
lerle ayran tüketebilirsiniz ve günlük su tüketiminizi 
arttırabilirsiniz. 

Evden Çalışma Döneminde Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı?



36 Tez-Koop-İş Kadın

Abur-cubur tüketimi azaltılmalıdır.

Abur cubur tüketimini azaltmak için mümkün oldu-
ğunca evde fazla miktarda cips, çikolata, bisküvi gibi 
abur-cuburları bulundurmamaya özen gösterilmelidir. 
Yerine evde her zaman kuruyemiş, süt, yoğurt, mey-
ve gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurulmalıdır. Bunlar 
porsiyonlara ayrılıp öğün aralarında tüketilebilir. 

Eğer aç değilsenizq ve canınız abur cubur çekerse o 
an için tüketebileceğiniz miktarda alabilirsiniz. Bu ön-
lem kontrollü tüketmenize de yardımcı olacaktır. Eti-
ket bilgileri okunarak şeker, tuz oranı daha düşük olan 
ürünler tercih edilebilir.

Öğünlerinizi planlamak daha pratik olabilir.

Bir öğün atlanıldığı zaman diğer öğünde aşırı besin 
tüketimi olabilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmek 
için en azından 3 ana öğün düzenli olarak tüketilmelidir.

Öğünler ve miktarları çalışma saatlerine uygun olarak 
önceden planlanabilir,  Eğer ev rahatlığında beslenme 
rutininiz bozuluyorsa haftalık sağlıklı bir beslenme pla-
nı oluşturabilirsiniz. Örn: hafta sonu, haftalık beslenme 
planlaması yapılarak bu plana göre alışveriş yapılabilir. 
Bu şekilde öğün sayısı ve zamanını önceden düzenle-
yebilirsiniz. Unutmamak için gerekirse öğün zamanla-
rına alarm kurabilirsiniz. Bu şekilde hem ne yediğimizin 
kontrolünü daha rahat yaparız hem de bir öğünde aşırı 
besin tüketimini mümkün olduğunca azaltmış oluruz.

Sabah kahvaltısı/öğle yemeği ihmal 
edilmemelidir.

Tablo 1. Bazı besinlerin içerdiği kafein miktarları

1 fincan espresso  100 mg

1 fincan filtre kahve  135-200 mg

1 fincan cappuccino  100 mg

1 fincan türk kahvesi  57 mg

1 fincan demleme siyah çay 35-70 mg

1 fincan yeşil çay   20-30 mg

1 kutu kola(330 ml)  30-56 mg

1 kutu soğuk çay   70 mg

Bitter çikolata (30 gr)  20 mg

Gece uyurken vücut, besinlerin tümünü kullandığı 
için sabah kahvaltı yapılmaz ise enerji düşüklüğü ile 
yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı görü-
lebilir. Evde çalışılan bu dönemde sabah kahvaltı ya-
pılmaması verimi düşürür. Kahvaltıda yeterli düzeyde 
protein alınması iş verimini ve dikkati arttırır. Bir gün 
önce de hazırlayabileceğimiz, tok tutucu yulaf ezmesi 
ya da kaliteli protein kaynaklarından yumurta, peynir 
tercih edilebilir. Yanında domates, salatalık ve yeşillik 
mutlaka bulundurulmalıdır.

Öğle öğünü tüketilmediği zaman akşam yemeğini 
fazla kaçırma olasılığı artar. Bu nedenle mümkünse, 
tıpkı işe gidilen günlerde olduğu gibi, öğle yemeği bir 
gün önceden veya sabah hazırlanabilir. Tavuklu, ton 
balıklı, peynirli veya kurubaklagilli salata, sandviç, etli 
sebze yemekleri, kepekli makarna gibi hem tok tutu-
cu hem de pratik besinler tercih edilebilir. 

UZAKTAN ÇALIŞMA
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Mutfakta ya da mutfağa yakın yerde 
çalışılmamalıdır.

Mutfakta ve hatta mutfağa yakın konumda çalışılma-
sı, maruziyeti arttırdığı için daha çok dikkatinizin dağıl-
masına, daha fazla aç hissetmenize ve sonuç olarak 
besin tüketiminizin artmasına sebep olabilir. Bu ne-
denle çalışmak için mümkün olduğunca mutfaktan 
uzak bir alan seçebilirsiniz. 

Düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Düzenli egzersiz yapmak bağışıklığın güçlenmesine, 
kilo kontrolüne ve iyi hissetmemize fayda sağlamakta-
dır.  Bu dönemde fiziksel aktivite oranı düştüğü için eg-
zersiz daha önemli hale gelmiştir. Genel öneri haftada 
150 dk veya üzeri fiziksel aktivite yapılmasıdır. Bu dö-
nemde ev içinde, günde en az 10 dk veya haftada 3-4 
gün günde 45 dk fiziksel aktivite yapılabilir. Mümkün 
olduğu durumlarda aynı şekilde açık havada yürüyüş 
planlanabilir (3).

Yeterli ve dengeli beslenilmeli ve bunun için 
porsiyon miktarlarına dikkat edilmelidir.

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek için tüm besin 
gruplarından diyette bulunmalı, besin çeşitliliği arttırıl-
malıdır. 

Küçük servis tabakları tercih edilebilir.  Böylece yediği-
miz yiyecekler gözümüze fazla gözükecektir. Tabakta 
karbonhidrat, protein ve yağ dengesine dikkat edilme-
lidir. Göz kararı tabağın dörtte birini sebze ile, dörtte bi-
rini protein ile (deniz ürünleri, az yağlı dana eti, tavuk 
eti, kurubaklagiller, yumurta vb.) dörtte birini lif oranı 
yüksek karbonhidrat çeşitleri(tam tahıllı ekmek, kepekli 
makarna, bulgur pilavı, meyve, nişastalı sebzeler vb.) ile 
ve kalanı da süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt, kefir, ayran) 
ile doldurabilirsiniz (4).

Örneğin; ızgara tavuk, 2 dilim ekmek, yeşil salata, ayran.

Karbonhidratlardan glisemik indeksi (karbonhidratların 
kan şekerini yükseltme hızı) düşük olanları tercih edil-
melidir. Glisemik indeksi düşük olan besinler midenin 
geç boşalmasına ve kan şekerinin daha yavaş yüksel-
mesine neden olmaktadır. Bu nedenle glisemik indeksi 
düşük tam tahıllı ürünler tercih edilmeli, beyaz undan 
yapılmış ekmek, makarna mümkün olduğunca az tü-
ketilmelidir (4).

Posa alımını arttırmak için haftada 3-4 gün kurubaklagil 
yemekleri tüketilmelidir. Yanında bulgur, pirinç gibi tahıl 
ürünleri ile tüketilmesi protein miktarını arttıracaktır.

Besin hazırlarken ızgara, fırın, haşlama veya buğulama 
gibi sağlıklı pişirilme yöntemleri tercih edilmelidir.

Etler iyi kalite protein, demir, B12 ve çinko kaynakları-
dır. Yağ içeriği yüksek salam, sosis, sucuk, yağlı etler 
yerine az yağlı dana eti, derisiz tavuk, hindi ve balık eti 
tercih edilmelidir. Protein kalitesi en yüksek besin olan 
yumurta, kolesterol yüksekliği yoksa her gün 1 tane tü-
ketilebilir (2).

Vücutta üretilemeyen, yiyeceklerle alınması zorunlu 
olan omega-3 yağ asitleri bağışıklık sisteminin güçlen-
mesinde, kan trigliserit ve kolesterolün düşürülmesin-
de, prostat, göğüs, akciğer ve bağırsak kanserlerinin 
önlenmesinde, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansi-
yon, kemik erimesi, diyabet, astım, alzheimer, depres-
yon ve şizofreni gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavi-
sinde etkilidir (5). Deniz ürünleri, keten tohumu, kolza, 
avokado, ceviz ve semizotunda bulunmaktadır. Ome-
ga-3 yağ asitlerinden zengin olduğu için haftada en az 
2 gün balık tüketilmelidir.
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Günde en az 3-5 porsiyon sebze-meyve tüketilmelidir. 
Bunun en az 2 porsiyonu sebze, en fazla 3 porsiyonu 
meyve olmalıdır. 

Ara öğünleri küçük kaplarda porsiyonlarına ayırıp size 
yakın bir yerde bulundurabilirsiniz.

Bu dönemde sınırlandırılması gereken yiyecek ve içe-
cekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şeker-
li yiyecek-içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi 
ürünler, salam, sosis, sucuk gibi aşırı yağlı işlenmiş et 
ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir (Hazır soslar, cips 
gibi aşırı tuzlu ürünler,  tuzlu kurabiyeler vb.)  

Alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan mümkün oldu-
ğunca uzak durulmalıdır (2).

Doymuş yağ içeriği düşük; omega-3 yağ asitleri, zey-
tinyağı, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin 
akdeniz diyeti, bu döneme oldukça uygundur.   

Akdeniz diyeti; Tip-2 diyabet ve kalp hastalıklarına kar-
şı koruyucu, kalp krizi riskini azaltıcı etki göstermekte-
dir. Bu diyette; balık, meyve, sebze, kuruyemişler, kuru 
baklagiller, süt ve süt ürünleri bol miktarda bulunmak-
tadır (2).

Sonuç olarak yaşanılan fiziksel ve psikolojik durum, 
duygu durumunun ve beslenme davranışlarının değiş-
mesine neden olur. 

Bu süreçte önemli olan, değişen duygu durumuna 
bağlı oluşabilecek yeme davranış bozukluklarının önü-
ne geçmek, vücut ağırlık kontrolünü sağlamak ve bağı-
şıklık sistemini güçlü tutmaktır.
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YEREL 
HABER

19 ülkenin Ankara büyükelçilikleri İstanbul Sözleşmesi'nin 
10'uncu yıldönümü nedeniyle ortak bir açıklama yaptı.

"Herkes için, daha iyi bir gelecek için İstanbul Sözleşmesi" 
başlıklı açıklamada büyükelçiler, Türkiye'nin sözleşmeden 
çekilme kararını yeniden gözden geçirmesini umduklarını 
belirtti.

Açıklama Avusturya, Belçika, Çekya, Kanada, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lük-
semburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'nın Ankara bü-
yükelçilikleri tarafından yapıldı.

Türkiye'nin, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlen-
mesi ve mücadelesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni onay-
layan ilk ülke olduğu vurgulanan açıklamada, o tarihten bu 
yana kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi, 
bunlarla mücadele konusunda eşit haklar, kadınların katılı-
mı, liderliği ve ulusal mevzuat açısından çok ilerleme kayde-
dildiği ifade edildi.

Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerin talepleri karşılık 
buldu, üniversite bünyesinde “Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı 
Destek Birimi (CTS)” kurulması için çalışmalara başlandığı 
duyuruldu. CTS, öğrenciler ile çalışanların kampüs sınırları 
dahilinde cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmaları duru-
munda hukuki, psikolojik ve tıbbi destek alacakları bir birim 
olarak hizmet verecek. Yazılı basın açıklaması yapan öğren-
cilerin kurduğu ÇÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu ise birimde 
karar alma süreçlerine öğrencilerin de dahil edilmesini 
istedi.

“BİRİMDE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ OLUŞTURULSUN”

Kurulduğu günden beri güvenli kampüs, güvenli yaşam, 
güvenli gelecek talebi ile  Üniversitede “Cinsel Tacizi Ön-
leme Birimi” kurulmasını gündeme getiren Çukurova Üni-
versitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu yazılı basın açıklaması 
yaparak çalışmalar ve karar alma süreçlerine öğrencilerin 

Büyükelçiliklerden  
İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi'nde 
öğrencilerin olması talep edildi

"Çekilme kararının iptal edilmesini umuyoruz"

Ankara'nın 2011 yılından itibaren on yıl boyunca sözleşme-
ye önemli ve takdire şayan katkılarda bulunduğu belirtilen 
açıklamada, "Bu nedenle, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalan-
masının 10'uncu yıldönümü vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin aldığı çekilme kararını iptal etmesi umudumu-
zu içtenlikle ifade etmek isteriz" denildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi takdir ederek, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini Sözleşme'ye aile içi şiddet 
ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceği, özel veya 
ailevi bir mesele olarak değerlendirilemeyeceği bir anlaşma 
olarak bakmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 salgını 
sırasında kadına yönelik şiddetin arttığına vurgu yapılan 
açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının 
iptal edilmesinin, Türkiye'nin kadınların korunması için çizil-
miş bu kapsamlı çerçeveyi muhafaza etmesi adına yararlı 
olacağı kaydedildi.

de dahil edilmesini istedi. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı 
Destek Birimi kurulmasının olumu bir adım olduğunu ifade 
eden topluluğun açıklaması şu şekilde devam etti,

“Bu haber bizleri çok mutlu ettiği gibi üniversite yönetiminin, 
birimin kurulma ve sonrasında çalışmaları ve karar alma sü-
reçlerine öğrencileri dahil etmesi talebimizi de bu vesileyle 
dile getiriyoruz. Birimde öğrenci temsilciliği oluşturulmalı ve 
üniversite bünyesindeki kadın ve toplumsal cinsiyet çalış-
maları yürüten kulüp ve topluluklar birimde yer almalıdır”
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Türkiye’de evde çalışma  
ve güvencesizleşme:  

freelance çalışanlar örneği

ILO’nun son yayınladığı verilere göre, 2019 yılında dünyada 260 milyon ev eksenli 
çalışan bulunmakta ki bu rakam küresel istihdamın %7,9’unu temsil etmektedir. 
Öte yandan COVID-19 küresel salgını ile birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de milyonlarca çalışan evde çalışma modeline geçiş yapmış, onlarca yıldır zaten 
evde çalışmakta olan diğer milyonlarca çalışanın saflarına katıldı.

Saniye Dedeoğlu / Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü 

Özge Berber Agtaş  / ILO Türkiye Ofisi, 
Kıdemli Program Yöneticisi
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Bilgiye erişimin artması, iletişim teknolojileri, yapay 
zeka, robotbilim, makine öğrenimi ve otomasyon 
ile birlikte teknolojik değişim, çalışma yaşamında 
da önemli değişiklikleri tetiklemektedir (ILO, 2017). 
Teknolojik değişimle aynı zamanda ‘gig’ ekonomisi 
veya ‘ısmarlama’ (on-demand) ekonomideki işlerin 
de artmasıyla birlikte, işgücü piyasasında varolan 
işleri de değişime 
uğratmaktadır (De 
Stefano, 2016). Bu 
işler esneklik sağlıyor 
olsa da, çoğu zaman 
istihdama bağlı haklara 
ve sosyal korumaya 
erişim sağlamayan, 
güvencesiz işlerdir 
(ILO, 2018a). ILO’nun 
son yayınladığı 
verilere göre, 2019 
yılında dünyada 260 
milyon ev eksenli 
çalışan bulunmakta 
ki bu rakam küresel 
istihdamın %7,9’unu 
temsil etmektedir. 
Öte yandan COVID-19 
küresel salgını ile 
birlikte dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de 
milyonlarca çalışan 
evde çalışma modeline 
geçiş yapmış, onlarca 
yıldır zaten evde çalışmakta olan diğer milyonlarca 
çalışanın saflarına katıldı. O nedenle küresel salgının 
etkisiyle ve daha fazla evde ve ofisten çalışmayı 
içeren karma çalışma modellerinin geliştirilmesi 
ile bu rakamın önümüzdeki yıllarda çok daha fazla 
artması beklenmektedir.

ILO’nun 1996 tarihli ve 177 sayılı Evde Çalışma 
Sözleşmesi’nde, evde çalışma, bir kişi tarafından 
yürütülen ve;

i) İşverenin işyeri dışında kalan, kişinin kendi evi veya 
kendi seçtiği diğer tesislerde;

ii) Ücret karşılığında;

iii) Donanım, malzeme veya kullanılan diğer girdileri 
kimin sağladığına bakılmaksızın işveren tarafından 
belirlenen bir ürün veya hizmet ile sonuçlanan 
çalışma şeklinde tanımlanmaktadır.

Evde çalışanlar genellikle kayıtdışı ekonomide, 

çoğunlukla kayıtlı iş sözleşmesi olmadan çalışan 
kayıt altına alınmamış işçilerdir. Yaygın kayıtdışı 
yapısı nedeniyle dünya genelinde evde çalışanların 
tam sayısını bilmek mümkün değildir. Ancak son 
yıllarda evde çalışma olgusu, gelişmiş iletişim ve 
bilişim teknolojileri, küresel üretimin gerçekleştiği 
tedarik zincirlerindeki değişiklikler ve esnek çalışma 

düzenlemelerinin 
yaygınlaşması sonucu 
birçok yeni sektörlere 
doğru yaygınlaşmıştır.

Türkiye’de dijital 
çalışma, büyük 
bölümü iyi eğitimli 
profesyoneller olan ve 
yaygın olarak “freelance 
(serbest çalışan)” olarak 
adlandırılan işgücünün 
artması ile büyümüş ve 
görünür hale gelmiştir. 
Bu çalışmada sunulan 
veriler freelance 
olarak evde/uzaktan 
çalışan 30 kişi ile 
yapılan görüşmelerden 
elde edilmiş ve evde 
çalışmanın yapısında 
var olan güvencesizlik 
ve eğretileşmenin 
dinamiklerini ele 
almaktadır. 

Görüşme yaptığımız evde ya da uzaktan freelance 
çalışanların, ki bu grubun içinde çevirmenler, 
yazalar, editörler, IT sektöründe ve görsel sanatlar 
alanında çalışanlar yer almaktadır, hemen hemen 
hepsi üniversite mezunu olup profesyonel 
mesleklerde çalışmaktadır. IT temelli evde/uzaktan 
-freelance- çalışanların demografik özellikleri, genç 
bir yaş kompozisyonuna sahiptir. Gruptaki en yaşlı 
görüşmecimiz 43 yaşında iken, geri kalanlar 30’lu 
yaşlarının başlarında kişilerdir. Görüşülen en yaşlı 
kişiler, kayıtlı istihdamı bırakıp freelance ve evde/
uzaktan çalışmaya geçen, bazıları ise meslek ve iş 
değiştirmiş evli kadınlardır. Genç mezunlar ise, evde 
freelance çalışmayı kurumsal ofis işine geçmeden 
önce kariyerlerinin başlangıcındaki bir aşama olarak 
görmektedir. IT temelli işler, çevirmenlik, rehberlik, 
gazetecilik, editörlük ve metin yazarlığı gibi bir dizi iş 
freelance olarak yapılmaktadır. 
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Freelance çalışma tercihi:  
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak

Freelance olarak evde/uzaktan çalışma tercihi 
freelance çalışanlar için bir bakıma kurumsal çalışma 
hayatının olumsuzluklarından kaçış olarak göreli 
olarak daha özgür olabilecekleri bir çalışma biçimi 
olarak görülebiliyor. Kurumsal çalışmanın bireysel 
yaratıcılıkları yok eden kısıtlayıcı ve kuralcı yanları 
freelance çalışmaya geçiş için temel nedenler olarak 
sıralanmaktadır. Çocuk kitapları yazarlığı yapan aynı 
zamanda da reklam şirketleri için metin yazarlığı 
yapan bir görüşmecimiz kurumsal çalışmadan neden 
uzaklaştığını şöyle ifade etmektedir. 

 
Ofise gitmek benim için fobiye dönüştü, oradaki 
davranış ve giysi kodlarına uyma zorunluluğu çok 
yordu beni. Kurumsal zamanınızı satın aldığı için 
işiniz bitse de ofiste olmanız gerekir.

Kurumsal çalışma pratiklerinin içinde olmak birçok 
çalışan için alt-üst ilişkinin hergün yeniden yeniden 
yaşandığı, ‘patron ne derse onun olduğu’ ya da emek 
sömürüsünün daha net deneyimlendiği bir çalışma 

ortamıdır. İşte bu nedenlerle görüşme yaptığımız 
çalışanlar,  freelance çalışmayı göreli olarak özgür 
bir çalışma alanı olarak deneyimlemektedirler. Bir 
görüşmecimiz kurumsalın devavantajlarını şöyle ifade 
etmektedir: 

Kurumsal kaçış tamamen yönetim ile ilgili bir konu, 
kişilere kendilerini gerçekleştirme imkânı tanınmıyor. 
Ayrıca ast ve üstler arasındaki gelir farkı ve artan 
sömürü dinamikleri, insanlara yükselme imkânı 
sunulmuyorsa ve yıllarca aynı işleri yaptıklarında 
kurumları terk etmek… daha anlamlı geliyor.

Freelance olarak evde/uzaktan çalışmanın bazı 
sektörlerde ise belli bir süre çalışıp daha vasıflı hale 
gelince freelance çalışmaya geçiş ya da kendi işini 
kurma normal istihdam sürecinin bir parçası olarak 
görülmektedir. Örneğin reklamcılık sektöründe 
belli bir yıl çalışma deneyimi olanların kendi ajansını 
açması ya da freelance geçmesi beklenmektedir. 
30 yaşında reklamcılık sektöründe freelance 
çalışan genç bir erkek görüşmecimiz durumu şöyle 
özetlemektedir: 

UZAKTAN ÇALIŞMA
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Reklamcılık çok dinamik bir sektör. Ajanslardaki 
çalışan akışı da çok hızlı, insanlar giriyor sonra 
çıkıyor, sonra yine aynı yere geliyor. Fakat bunun 
da ötesinde genç çalışanların ağırlıkta olduğu bir 
sektör. Belli bir yaş ve deneyime ulaşınca siz artık 
birinin altında çalışmaktansa, artık kurtulmak 
istiyorsunuz. Kurumsal ilişkiler sizi freelance’a iter.  

Güvencesizlik kıskacında özgür prekarya

Freelance olarak evde/uzaktan çalışma kişilere 
kurumsal ilişkilerden kaçarak bağımsız çalışma 
alanı tanıyor gibi görünse de,  freelance çalışanlar 
bir başka yanıyla güvencesizlik ve korumasızlığın 
da içine düşmektedirler. Görüşme yapılan tüm 
freelance olarak evde/uzaktan çalışanların endişe 
ettikleri en önemli konu, kayıtlı sözleşme ve sosyal 
güvenlik kapsamı olmadan çalışmaktı. Çalışanlar 
serbest çalışan olarak katkı paylarını ödeyebilseler 
de hem çalışan hem de işveren katkı paylarını da 
ödemek durumunda kalacaklar, ki birçoğunun maddi 
imkânları buna yetmemekteydi. Görüştüğümüz 
kişilerin hiçbiri düzenli istihdam sözleşmesi 
veya isteğe bağlılık sigortalılık kapsamı altında 
çalışmadığından, görüşmelerde bu konudaki endişe 
sık sık dile getirildi.

Sigorta çok büyük bir sorun ve çok yüklü bir rakam 
BağKur üzerinden yapılınca. Bu işleri yapan kişiler 
artık emeklilikten vazgeçip, sadece sağlık sigortası 
ile devam ediyorsunuz.

Evde freelance çalışan evli kadınlar, genellikle 
eşlerinin sağlık sigortasından yararlanabilseler bile 
emeklilik hakkından mahrum kalmakta ve eşlerine 
sosyal güvence anlamında bağımlı hale gelmektedir. 

Bu kişiler için sunulan tek imkân, Türkiye’de kapsamı 
genişlemekte olan bireysel emeklilik sistemine dahil 
olabilmeleridir. 

Sosyal sigorta ödemesi yapmadığım için, eşimin 
sigortasından yararlanıyorum… İş Bankası’nda 
çalıştığım zamanlarda Banka, bireysel emeklilik 
hesabımıza katkıda bulunurdu. İşimden ayrıldıktan 
sonra ise bu emeklilik hesabından yararlanamaz 
oldum. Şu anda ne kayıtlı sigorta primlerime 
yönelik ne de bireysel emeklilik hesabıma ödeme 
yapıyorum… Emeklilik yaşına yaklaştığımda ne 
yapacağımı bilmiyorum.

Freelance olarak evde/uzaktan çalışanların 
güvencesizliği, uzun çalışma saatleri ve artan 
belirsizlikle de yoğrulmaktadır. Evde çalışanların 
çalışma süresi normal ofis çalışanlarına göre daha kısa 
görünse de bu çalışma süreleri alınan işlerin teslim 
sürelerine bağlı olarak aslında çok daha uzun saatler 
olabilmektedir. Kaç saat çalışılacağının genellikle 
iş akışına göre belirlendiği ifade edilmektedir. Bazı 
dönemlerde gelen işlerin sayısı artınca talep yükselir 
ve freelance çalışanlar daha fazla iş alırlar. Dolayısıyla 
günlük çalışma süresini uzatmak zorunda kalır ve 
böyle dönemlerde işi tamamlamak için durmaksızın 
çalışarak, yalnızca yemek yemeye ve uyumaya vakit 
ayırabildiklerini belirtmişlerdir. Bir görüşmeci durumu 
şöyle açıklamıştır:

Günün 18-20 saatini telefon veya bilgisayar başında 
çalışarak geçirmek zorunda kaldığım için çok 
pişmanım. Evde çalışıyorum, ancak müşterilerin 
çekimlere yönelik beklentilerini karşılamak için 
dışarıda da yapacak işlerim oluyor. Neredeyse 

Freelance olarak evde/uzaktan çalışanların güvencesizliği 
uzun çalışma saatleri ve artan belirsizlikle de yoğrulmaktadır. 
Evde çalışanların çalışma süresi normal ofis çalışanlarına göre 
daha kısa görünse de bu çalışma süreleri alınan işlerin teslim 

sürelerine bağlı olarak aslında çok daha uzun  
saatler olabilmektedir
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her gün yeni randevular düzenlemem, geçmiş 
randevuların ayrıntılarını açıklığa kavuşturmam 
veya yeni müşterileri fiyatlar hakkında 
bilgilendirmem gerekiyor. Tüm bunlar günümün 
büyük bölümünü dolduruyor.

Günde çok fazla çalışıyorum. Uyuyabildiğim 
zamanlar uyuyorum… Sürekli sorun çözme işiyle 
uğraşıyorum ve anlık sorunlar çıktığında gecenin bir 
yarısında da çözmen gerekebiliyor… Gecenin 3’ünde 
de iş yapabiliyorum.

İşte bu nedenlerle günlük veya haftalık çalışma 
süresi, freelnace çalışanlara gelen iş taleplerine 
ve daha uzun saatler çalışmaya ne kadar istekli 
olduklarına göre değişmektedir. Benzer şekilde, diğer 
çalışmalarda da freelance çalışanların uzun çalışma 
sürelerine işaret etmektedir. Örneğin Ukrayna’da 
serbest çalışanlar internet üzerinden yapılan işleri 
için, 22 saat ücretli iş ve 8 saat ücretsiz faaliyetler 
olmak üzere haftada ortalama 30 saat harcamaktadır. 
Çalışanların %20’sinden fazlası haftada 48 saatin 
üzerinde çalışmaktadır – bu yüzde, toplam nüfusun 
çalışma süresi ortalamasından daha yüksektir (ILO, 
2018b). Freelance çalışanların uzun ve standart 
olmayan çalışma sürelerini belgeleyen başka 
çalışmalar da vardır (Shevchuk vd. 2018), Vardiyalı 
çalışma ve düzensiz çalışma takvimlerinin, freelance 
çalışanların refahını olumsuz yönde etkilediğini 
göstermektedir.

Görüşmeler sırasında görüşmeciler doğrudan hali 
hazırda üzerine çalıştıkları projelerine harcadıkları 
süreyi günlük çalışma süreleri olarak ifade 
etmiştir; yeni beceriler edinme ve yeni müşteriler 
bulmaya yönelik olarak harcadıkları zaman hesaba 
katılmamıştır. Yeni beceriler edinmeye zaman 
harcayarak bu yönde yatırım yapmak ve kendi 
alanlarındaki yeni trendleri takip etmek de vakitlerinin 
önemli bölümünü alabilmektedir. Bunların yanı sıra 
yeni yazılım programları, ekipman ve eğitim paketleri 

satın almak gibi maliyetleri de üstlenmek zorunda 
kalmaktadırlar.

Sonuç ve değerlendirme

Uzun yıllardır ev eksenli çalışma üzerinde pek çok 
kadının evlerinde güvencesiz ve çok kötü çalışma 
koşulları altında fason olarak farklı sektörlerde 
çalıştığına tanık olduk. Son dönemlerde ise, bu 
çalışma modelinin yeni gelişen teknolojiler ve çalışma 
modelleri sayesinde üretim ilişkilerinin giderek daha 
da karmaşıklaştığını ve daha fazla kişiye, özellikle 
de gençlere, çalışma imkânı yarattığını görüyoruz. 
Elbette, COVID-19 küresel salgın nedeniyle daha 
yoğun olarak evde/uzaktan çalışma pratiği çok hızla 
yayınlaştı ve önümüzdeki süreçte firmaların evde ve 
ofisten çalışma modellerini birleştirecekleri daha fazla 
melez çalışma modelleri ile karşılıyor olacağız. Öte 
yandan, evde/uzaktan çalışmaya artan ilgi çalışma 
standartların da benzer bir ilerlemenin yaşandığı 
anlamına gelmiyor ne yazık ki. 

Her ne kadar evde çalışma, çalışma yaşamında 
uzun süredir bilinen önemli bir olgu olsa da, işgücü 
piyasalarını düzenleyen kurumlar, evin de bir işyeri 
olabileceği olgusundan hareketle tasarlanmadığı 
ve bu alan ilgili kanunlar tarafından da yeterince 
düzenlemediği için ne yazık temel çalışma haklarını 
sıklıkla ihlal edildiği ya da görmezden gelinde 
pratiklerle karşılaşıyoruz. Burada karşımıza çıkan en 
temel sorunların başında, ücret adaletsizliği, istihdam 
güvencesizliği, sosyal korumu kapsamı dışında kalma, 
uzun ve zorlu koşullarda, özellikle de zaman baskısı 
altında çalışma, sendikal örgütlenme hakkı dışında 
bırakılma ve dolayısıyla da toplu pazarlık imkânından 
yararlanamama gibi başlıklar yer alıyor. Temel 
hakların güvence altına alınması konusunda, Türkiye 
tarafından henüz onaylanmamış olan 177 Sayılı Evde 
Çalışma Sözleşmesi ve 184 sayılı Tavsiye Kararı bu 
anlamda önemli bir referans kaynağı olarak dikkate 
alınmalı. Türkiye’de 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında 
uzaktan çalışmaya dair düzenleme yer alsa da ve 

Burada karşımıza çıkan en temel sorunların başında, ücret adaletsizliği, istihdam 
güvencesizliği, sosyal korumu kapsamı dışında kalma, uzun ve zorlu koşullarda, 

özellikle de zaman baskısı altında çalışma, sendikal örgütlenme hakkı dışında 
bırakılma ve dolayısıyla da toplu pazarlık imkânından yararlanamama gibi 

başlıklar yer alıyor.
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2021 yılında çıkan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 
ile bu alana dair ek düzenlemeler gündeme gelse 
de, evde/uzaktan çalışanların temel haklarının 
gerek mevzuatta gerekse de pratikte güvence 
altına alınması için atılması gereken daha çok adım 
bulunuyor. 
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46 Tez-Koop-İş Kadın46 Tez-Koop-İş Kadın 

Belki de çoğumuz, 2020 yılının Mart ayının 
ortalarına kadar, yani küresel salgının ilan edilip 
virüsün yayılımını engellemek amacıyla başta 
büro çalışanları olmak üzere işlerini evlerinden 
de yürütebilecek kişilerin, evlerinden çalışmaya 
başladıkları güne kadar, evde/n çalışmanın zorlukları 
ve kolaylıkları hakkında çok fazla düşünmüyorduk.

Oysa ki evde çalışma tarihin en eski çalışma 
biçimlerinden birisi. Evde çalışma, Dünya’daki pek 
çok sınai ve teknolojik dönüşümün ardından yok 
olmadan varlığını günümüzde sürdüren bir üretim 
biçimi. Evde çalışmanın biçimleri ülkelerden ülkelere 
farklılık gösterse de dünyanın her köşesinde mevcut. 
Yüksek gelirli ülkelerde, esas olarak uzaktan çalışma 
ile ilişkili, ancak 
bu ülkelerde de 
imalat sanayiinde 
önemli oranlarda 
ev eksenli 
çalışanlar var. 

Tarihsel olarak, 
endüstriyel 
üretim için 
gerçekleşen bir 
evde çalışma 
biçimi olan 
endüstriyel ev 
eksenli çalışma, 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da ön plana çıkmış 
olmakla birlikte, emek yoğun imalatın son on yıllarda 
gelişmekte olan ülkelere taşınmasıyla, endüstriyel 
ev eksenli çalışma biçimi de daha çok bu ülkelerde 
görülmeye başlamıştır. Ev eksenli çalışanlar, başta 
Asya olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, giyim, 
elektronik ve ev aletleri sektörlerinin küresel tedarik 
zincirlerinde ve aynı zamanda yerel (yurt içi) tedarik 
zincirlerinde öne çıkmaktadır.

Evde çalışma ve evden çalışma, çok yakın anlamlar 
içermekle ve aynıymış gibi görünmekle birlikte 
aslında farklı şeyleri ifade eden kavramlardır. Evde 
çalışma, çalışanın sürekli olarak çalışma mekânının 
ev olduğu bir çalışma biçimiyken, evden çalışmada 

ise asıl iş yeri ev 
değildir. Geçici 
olarak evde 
çalışma durumu  
söz konusudur. 
Evden çalışma 
ile çoğumuzun 
pandemide 
deneyimlediği 
çalışma biçimini 
kast ediyoruz 
aslında. Yani 
iş ilişkimiz 
evden çalışmak 

Herkes için insana yakışır iş: 
evde/n çalışanlar için de!

Evde çalışma, Dünya’daki pek çok sınai ve 
teknolojik dönüşümün ardından yok olmadan 

varlığını günümüzde sürdüren bir üretim biçimi.

Dr. Ayşe Emel Akalın / Toplumsal Cinsiyet Ve Sosyal Diyalog Yöneticisi, ILO Türkiye Ofisi

UZAKTAN ÇALIŞMA
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üzere kurulmamakla birlikte yaşanan kriz bizleri 
evlerimize yönlendirdi. Tabii pandemi dışında, bazı iş 
sözleşmeleri dönemsel olarak evden çalışılabilecek 
zamanlara ilişkin düzenlemeleri içerebiliyor. 

Bu noktada ILO’nun 1996 tarihli ve 177 sayılı 
Evde Çalışma Sözleşmesi’ndeki evde çalışma 
tanımını vermek iyi bir başlangıç olacak. Evde 
çalışmaya ilişkin uluslararası standartları belirleyen 
Sözleşme’ye göre;

«Evde çalışma, bir kişi tarafından yürütülen ve;

i) İşverenin işyeri dışında kalan, kişinin kendi evi 
veya kendi seçtiği diğer tesislerde;

ii) Ücret karşılığında;

iii) Donanım, malzeme veya kullanılan diğer girdileri 
kimin sağladığına bakılmaksızın işveren tarafından 
belirlenen bir ürün veya hizmet ile sonuçlanan 
çalışma şeklinde tanımlanmaktadır.» (C177, Md.1)

En yaygın karşılaşılan evde çalışma biçimleri içinse 
üç tipi saymak mümkündür.  Fabrika üretiminin bir 
parçası olarak veya yerini alacak şekilde, ev eksenli 
çalışanların üstlendiği mal üretimi ve aynı zamanda 
el işleri yapımı gibi el emeği üretimi olan endüstriyel 
ev eksenli çalışma bunlardan birisidir. İşlerini 
uzaktan yapmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini 

Evde çalışma ve evden çalışma, çok yakın anlamlar içermekle ve aynıymış gibi 
görünmekle birlikte aslında farklı şeyleri ifade eden kavramlardır. Evde çalışma, 

çalışanın sürekli olarak çalışma mekânının ev olduğu bir çalışma biçimiyken, 
evden çalışmada ise asıl iş yeri ev değildir. Geçici olarak evde çalışma durumu  

söz konusudur. Evden çalışma ile çoğumuzun pandemide deneyimlediği 
çalışma biçimini kast ediyoruz aslında.
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kullanan çalışanların çalışmasını ifade eden uzaktan 
çalışma diğer yaygın bir biçim olarak öne çıkıyor. 
Son olarak, ulusal mevzuata göre bağımsız çalışan 
sayılabilmeleri için gereken özerkliğe ve ekonomik 
bağımsızlığa sahip olmayan; işveren veya aracının 
spesifikasyonlarına uygun olarak “çevrimiçi havuzdan 
çalışanlar”ın gerçekleştirdikleri hizmet sektörü 
faaliyetleri demek olan ev temelli dijital platformda 
çalışma yer almaktadır.   

Kadınlar ve evde çalışmak

Pandemiden önceki rakamlar da kadınların, erkeklere 
göre daha fazla evde 
çalıştıklarını söylüyor. 
ILO tahminlerine 
göre, 2019 yılında 147 
milyon kadın ve 113 
milyon erkek evde 
çalışmış; kadınlar tüm 
ev temelli çalışanların 
%56’sını oluşturmuştur. 
Kadınların evden 
çalışma eğilimi (%11,5) 
erkeklerinkinden (%5,6) 
oldukça yüksektir. 

Bu durum, 
kadınların yerlerinin 
evleri ve birincil 
sorumluluklarının ve 
rollerinin de ev ve 
bakım işleri  olduğuna 
dair hâkim toplumsal 
cinsiyet algılarından 
çok da bağımsız 
değildir. Diğer bir 
deyişle, ücretsiz 
bakım işlerinin birincil 
yüklenicileri kadınlar olduğu için, bu kadınların 
bir kısmı evden çalışmayı gelir getirici fırsatlar ile 
bakım sorumluluklarını birleştirmenin bir yolu olarak 
görmektedir. Özellikle de ataerkil kültür sebebiyle 
evden dışarı çıkmaları pek mümkün olmayan 
kadınlar için evde çalışma, iş gücüne katılabilmeleri 
için bir fırsata dönüşebilmektedir.  Aynı şekilde 
çocuk, yaşlı veya engelli bakımı gibi sebeplerle 
iş gücüne katılamayan kadınlar için evde çalışma 
gelir elde etmek için tek avantaj olabilmektedir. 
Bu durumda da kadınların çoğu için gün boyunca 
çalışılan süre daha da uzamaktadır.

Tüm bunlar, pandemi döneminde de evden 
çalışan kadınların aktarımlarından çok farklı değil, 
zira kadınların çoğunun neredeyse gece-gündüz 
ayrımı olmadan ev ve bakım sorumlukları ile iş 
sorumlulukları arasındaki çizginin bulanıklaştığına 
dair söylemlerini çokça okuduk ve tanıklık ettik. 

Dolayısıyla, evde çalışma pandemi öncesinde daha 
çok kadınlara özgü bir durum gibi görünürken, 
pandemi döneminde de bu durum geçerliliğini 
korumakla ve bazı durumlarda şu ya da bu şekilde 
kadınların iş gücüne katılımı için bir çözüm yolu ya 
da ara bir formül gibi durmakla birlikte kadınlar için 

avantajlarının olduğu 
kadar dezavantajlarının 
da olduğu bir çalışma 
biçimi olarak belirdiği 
de açıktır.   

Evde çalışmak avantajlı  
mı yoksa dezavantajlı 
mı?

Elbette, evde 
çalışmanın bazı 
avantajları içerisinde 
barındırdığı da tartışma 
götürmeyen bir 
gerçekliktır.  İşe hazırlık 
için ve işe giderken 
yolda harcanan süre 
ortadan kalkmaktadır. 
Genellikle esnek 
çalışma saatleri 
sağlanabilmektedir. 
Zamanlarını kendileri 
belirleyen çalışanlar 
için iş yaşam dengesi 

anlamında da çalışma yaşamı dışındaki alana 
ayrılabilecek vakit de artabilmektedir. Kalabalık iş 
yerlerinin zaman zaman gürültüye dönüşebilen 
seslerinden uzaklaşılabilmeyi sağlayarak,  yapılan 
işe daha fazla odaklanmayı mümkün kılabilir evde 
çalışmak. 

Ancak bir taraftan da, evde çalışanlar maalesef aynı 
iş kollarında iş yerinde çalışan meslektaşlarına göre 
daha düşük ücretler ile çalışma ve kayıt dışı istihdam 
ve sosyal koruma mekanizmalarına yeterince 
erişememe gibi temel sorunlarla karşılaşılabiliyorlar. 
Mesleki eğitimlerden yararlanamama gibi başka bazı 

UZAKTAN ÇALIŞMA
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sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar pandemi 
döneminde bu durum biraz değişse de mesleki 
eğitimler genellikle işverenlerin mekânlarında 
verilecek biçimde tasarlanıyor. Bu durumda da evde 
çalışanlar kariyerlerinde ilerlemeleri için bir fırsat 
olan eğitim olanaklarından da faydalanamıyorlar. 

Evde çalışmanın iş sağlığı ve güvenliği boyutu da 
ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu. Zira, 
evlerin donanımları her zaman yapılan iş için uygun 
olamayabiliyor ya da riskli içerikleri olan materyaller 
kullanarak üretim yapmaları gereken evde çalışanlar 
için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri her zaman 
çok düşünülmüyor. Mesai saatinin belirsizliği gibi 
konular da işin başka bir boyutu. Çalışma saatleri 
ve iş için müsait olup olmadıkları belirli olmayan 
evde çalışanlara kısa sürede bitirilmesi gereken işler 
verilebiliyor. 

Çalışma arkadaşlarından uzak ve izole bir 
biçimde olan evde çalışanları hem ilgili sendikal 
düzenlemeler hem de çalışma yaşamlarına 
ilişkin sorunlarına çözümler üretebilmek için 
biraradalıklarının mümkün olmaması sebebiyle 
örgütlenmeleri de zor olabiliyor. Bu sebeple 
çalışma haklarının iyileşmesi için toplu pazarlık 
mekanizmalarında temsil edilemiyorlar. 

Evde çalışanların “görünmez”liği ve kendi yakınları da 
dahil olmak üzere çalışıyor olarak algılanmamaları 
sebebiyle de bu sorunların çözümü için somut 
adımların atılması, çalışma yaşamı ile ilişkili aktörlerin 
önceliği olmayabiliyor. 

Tüm bu dezavantajlar, zaten çalışma yaşamında 
erkeklerle eşit koşullarda yer almayan kadınlar için 
daha da derinleşiyor. 

Ne yapmalı?

Pandemi ile birlikte çok şey değişti ve değişmeye 
de devam ediyor. Pandemi sonrasında, evde 
çalışmanın yaygınlaşacağı düşünülüyor. Bu 
sebeple evde çalışan herkes için, insana yakışır 
çalışma koşullarının yaratılmasına ilişkin kapsayıcı 
ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların sosyal 
diyalog mekanizmaları aracılığıyla geliştirilmesinin 
bir öncelik haline dönüşmesi, tüm taraflara yönelik 
faydalar sağlayacaktır.

Bu politikalar geliştirilirken evde çalışanlar ile diğer 
ücretliler arasındaki eşit muameleyi destekleyen, 
evde çalışmayı insana yakışır iş kaynağına 

dönüştürme amacını taşıyan ILO’nun 177 sayılı Evde 
Çalışma Sözleşmesi ve 184 sayılı Tavsiye Kararı’nın 
rehberliğine uymak çok önemlidir.  

177 Sayılı ILO Sözleşmesi, evde çalışanlar ve 
diğer çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasını 
öngörüyor. Sözleşmeye göre, evde çalışanların 
istihdam ve meslekte ayrımcılığa karşı korunması, iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, ücret ödenmesi, 
sosyal güvenlik haklarının korunması, eğitime erişim, 
asgari yaş, analığın korunması gibi konularda iç 
mevzuatta yasal güvenceler sağlanması gerekiyor. 
İş kanunlarında işçiler için öngörülen minimum 
yaş sınırının evde çalışanlara da uygulanabilir 
olması gerektiği belirtilen tavsiye kararında, evde 
çalışanların sendikal örgütlenmelerine olanak 
sağlanması, toplu pazarlığı teşvik edici önlemler 
alınması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca, çalışma yaşamının tüm aktörlerinin 
özellikle evde çalışan kadınlar için insana yakışır 
çalışma koşullarının geliştirilebilmesi için üzerinde 
durması gereken unsurlar arasında erişilebilir 
bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve tabii bu 
bakım rollerinin aile içinde adil paylaşımına ilişkin 
farkındalığı artırmak yer alıyor. Evde çalışan herkes 
için bağlantıyı kesme hakkı yani işle ilişkili iletişime 
ara verilmesi ise diğer bir gereklilik.

Evde çalışmanın görünür bir çalışma alanı haline 
gelmesi, kamu kurumlarının ve işçi ve işveren 
örgütlerinin bu alanın özgül koşullarını da göz 
önünde tutarak sosyal diyalog mekanizmaları 
aracılığıyla önlemler geliştirmesi ile mümkün olabilir.  
Bu mekanizmaların işleyişlerine sendikalaşmasalar 
bile evde çalışanları temsil eden sivil toplum 
kuruluşlarının dahil edilmesi çok önemlidir. 

Tüm bu önlemler geliştirilirken, evde çalışmanın 
kadınların düşük ya da düzensiz ücretler 
aldığı belirli sektörlerde, belirli pozisyonlarda 
yoğunlaştığı piyasanın “cinsiyetleşmiş” bir yapısı 
haline dönüşmemesi için de adımlar atılması 
gerekmektedir. Ancak, bu şekilde evde çalışan 
kadınlar için insana yakışır iş mümkün olabilir.   

Kaynakça
ILO C177 Evde  Çalışma Sözleşmesi & 184 Sayılı Tavsiye Kararı
ILO, 2021, Working from Home from Invisibility to Decent Work, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/-
--protrav/---travail/documents/publication/wcms_765806.
pdf 
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Pandeminin hayatımızı baştan aşağı dönüştürdüğü, 
çalışma tarzlarımızı ve işimizle ilişkilenme biçimlerimi-
zi yeniden dizayn ettiği bir süreci deneyimliyoruz. Bu 
süreçte, aslında öncesinden de aşina olduğumuz, en 
azından duyduğumuz, ancak pek çoğumuzun çalışma 
yaşamına henüz çok da yerleşmemiş olan “uzaktan ça-
lışma” modeli kısa sürede yaygınlaştı. Bugün doğası ge-
reği evden çalışmaya uygun olmayan işler dışındaki pek 
çok işin pandemi döneminde alternatif bir çalışma tarzı 
oluşturabilmek adına iş yerlerinden evlere taşındığını 
söylememiz mümkün. 

Uzaktan çalışma modelinin kısa sürede yaygınlaşmasıy-
la birlikte iş yerlerindeki ve çalışma tarzlarındaki bu dö-
nüşüm yeni çalışma modellerine ilişkin pek çok soruyu/
sorunu da beraberinde getirdi ve tüm bunlar neticesin-
de 10.03.2021 tarihinde 31419 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girdi. 
Bu yönetmelik ile birlikte fiili olarak işyerine gelmeden 
çalışan kişilerin nasıl ve ne şekilde çalışabileceği kısmen 

de olsa düzenlenmiş oldu ancak pek çok soru ve çıkabi-
lecek uyuşmazlık da çözümsüz şekilde ortada duruyor. 

Evden çalışmaya geçilmesi kimi zaman işverenin ince 
düşüncesi ve çalışanını koruması gibi algılansa da işve-
renin evden çalışmayı olabildiğince esnek bir hale geti-
rebilmesi, fazla çalışma yapılan saatleri mevzuatlara uy-
gun olmayan şekilde artırabilmesi ve çalışma yaşamı/
özel yaşam sınırlarını görünmez hale getirebilmesi ba-
kımdan ciddi riskler barındırıyor. Uygulamada getirilen 
yasal düzenlemelerin işveren tarafından işçi üzerinde bir 
baskı ve mobbing aracına dönüştürülmesine de sıklıkla 
rastlanıyor.

Evden çalışma modeline geçişin sonuçları kadınlar 
ve erkekler açısından ayrılıyor 

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, üç bölümden ve yalnızca 
16 maddeden oluşan kısa bir yönetmelik. Bu hükümlerin 
ve düzenlemelerin güncel mevzuatlar ve pratikte çalış-
ma yaşamında karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar açısın-

“Evdeki İş”te kadın emeğinin durumu
Pandemi günlerinde uzaktan çalışma: 

Uzaktan çalışma modelinin kısa sürede yaygınlaşmasıyla 
birlikte iş yerlerindeki ve çalışma tarzlarındaki bu 

dönüşüm yeni çalışma modellerine ilişkin pek çok 
soruyu/sorunu da beraberinde getirdi ve tüm bunlar 
neticesinde 10.03.2021 tarihinde 31419 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 

yürürlüğe girdi.

Av. Diren Göymen

UZAKTAN ÇALIŞMA
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dan değerlendirilmesi bir başka yazının konusunu oluş-
turmakla birlikte çalışma hayatındaki bu dönüşümün 
kadınlar açısından çok daha farklı sonuçları olduğunun 
altını çizmek gerekiyor.

Gerek hukuki gerekse toplumsal yaşama ilişkin herhan-
gi bir yeni düzenlemenin kadınların yaşamını erkekler-
den daha farklı noktalarda ve daha farklı şekillerde etki-
lediği bir gerçek. Bu durum toplumsal cinsiyet rol-
leri neticesinde kadınların çalışma yaşamında 
kendilerini var edebilmesinin ve varlığını 
sürdürebilmesinin erkeklere nazaran 
çok daha zor olmasından kaynakla-
nıyor. Çalışma yaşamında erkeklere 
oranla çok daha fazla mobbinge, 
şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan 
kadınların iş ortamları başlı başına 
bir mücadele konusuyken çalışma 
yaşamının iş yerlerinden evlere 
taşınması doğal olarak kadınlar 
açısından pek çok farklı sonuç do-
ğuruyor.

Ev/iş/özel yaşam sınırları 
ortadan kalkıyor

Uzaktan Çalışma Modelinin yaygın-
laşmasıyla birlikte iş yerlerinden taşı-
narak evlere kapanma sürecinin çalışan-
lar açısından birtakım avantajlar doğurdu-
ğunu kabul etmemiz mümkün. Bunların en 
başında özellikle büyük kentler açısından evden 
iş yerine giderken toplu taşıma kullanma zorunluluğu-
nun ortadan kalkması, kalabalık iş yerlerinde temasın 
olabildiğince azalması, psikolojik olarak sürekli virüs 
kapma korkusuyla başa çıkmaya çalışırken evden ça-
lışmanın sosyal mesafe uygulamaya olanak sağlaması 
gibi olumlu yanlar geliyor. Dolayısıyla evden çalışma 

tarzının sosyal mesafeyi sağlayarak görece pandemiden 
korunma, stresli iş ortamlarından uzaklaşma, mobbinge 
ve tacize belki daha az maruz kalma , daha güvenli (?) 
alan olan evlere çekilme gibi avantajları olduğunu söy-
leyebilsek dahi bu başlıkların her biri aslında kadınlar 
açısından ayrı ayrı tartışılmayı hak ediyor. Bu tartışmala-
rın bir yanını aslında şiddetin en yoğun halinin yaşandığı 

evlerin kadınlar açısından ne kadar güvenli olduğu, 
diğer yanını ise iş yerlerindeki stresin ve geri-

limin evlere taşınması ile birlikte kadınların 
özel hayat/çalışma hayatı sınırlarının iyi-

ce görünmez hale gelmesi oluşturuyor. 
Evden çalışmanın olumlu yanlarından 
bahsederken en önemli şerhi düş-
mek gerekiyor. Evden çalışmanın 
avantajlarından yararlanmak ancak 
çalıştığımız “evlerimizde güven-
deysek” mümkün.

Evden çalışma tarzı öncesinde 
mekânsal olarak ev ve iş kavram-
larının ayrıldığı, günün belli sa-
atlerinde evden çıkarak çalışma 

hayatına katılan ve bu zaman aralı-
ğında yalnızca işine odaklanan, işini 

iş yerinde bırakarak evine dönen ve 
evdeki günlük yaşamına devam eden 

kadınların bu zamana kadar ev ve iş ara-
sında çizmiş oldukları sınırların ortadan 

kalkması elbette ki çok yıpratıcı. Zira yapı-
lan pek çok röportajda kadınlar kucaklarındaki 

çocukla online toplantıya katıldıklarını, iş yazışmalarını 
sürdürürken diğer yandan okula gitmeyen çocuklarına 
yemek hazırladıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla tüm bun-
lar kendini ev dışında var eden, günün belli saatlerinde 
yalnızca kendine ve işine odaklanma, sosyalleşme şan-
sı bulunan kadınların bugüne kadar kurmaya çalıştıkları 
dengelerin alaşağı olmasına neden oluyor. 

Evden çalışma tarzı öncesinde mekânsal olarak ev ve iş kavramlarının ayrıldığı, 
günün belli saatlerinde evden çıkarak çalışma hayatına katılan ve bu zaman 
aralığında yalnızca işine odaklanan, işini iş yerinde bırakarak evine dönen ve 
evdeki günlük yaşamına devam eden kadınların bu zamana kadar ev ve iş 
arasında çizmiş oldukları sınırların ortadan kalkması elbette ki çok yıpratıcı.
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Her şey farklı, bir o kadar da aynı

Ev ve iş yaşamı sınırlarının silikleşmesi ile birlikte evden 
çalışan kadınlar, aslında pek çok şeyin aynı olduğunu 
ancak bir yanıyla da her şeyin farklı olduğunu ifade edi-
yorlar. Pek çok şey aynı çünkü ev içi emek ve ücretsiz 
bakım emeği süregelen bir şekilde kadınlara yüklenmiş 
durumda ve uzaktan çalışma koşullarında da kadınlar 
aynı emeği, hatta daha fazlasını harcamaya devam edi-
yorlar. Pek çok şey aynı, çünkü kadınlar çalışma hayatın-
da bulunmak için verdikleri mücadeleyi dönüşen çalış-
ma koşullarında vermeye devam ediyorlar. 

Her şey farklı çünkü mesai saati kavramı ortadan kalk-
makla birlikte evden çıkıp işe gitmek, işten çıkıp eve 
gelmek imkânsız hale geldi ve iş aslında tüm yaşamı 
kapladı. Bunun sonucunda bu evlere dönüş hikâyesi, 
kadınların yan yana geldiği, sosyalleştiği, dertleştiği ve 
güçlendiği birliktelik zeminlerini ortadan kaldırmış oldu. 
Önceleri evden çıkıp işe giderek kendilerini ev dışın-
da bir alanda var eden kadınların çalışma ortamındaki 
diğer kadınlarla vakit geçirme ve sosyalleşme, en ba-
sitinden öğle yemeklerinden çay molalarına kadınların 
diğer kadınlarla birlikte olabilme ve bu birliktelikten güç 
alabilme imkânları büyük ölçüde geriledi. Dolayısıyla 
kadınların yaşamının çok büyük bir parçasını oluşturan 
yan yana durma ve dayanışma bu izolasyon süreci ile 
birlikte kadınları yalnızlaştı.

Artan mesai saatleri,  
ödenmeyen fazla mesai ücretleri

Pek çok işveren uzaktan çalışan işçisinin çalışmasını 
kendince çalışmaktan görmüyor ve nasılsa evde ol-
duğunu düşündüğü işçiyi çalışma saatleri ve iş mev-
zuatlarına uygun olmayan şekilde esnek saatlerde 
çalıştırıyor. Uzaktan çalışmayı sağlayan telefon, bilgi-
sayar gibi mobil cihazlar mesai saatleri sonrasında işi 
net olarak kesmeyi ve iş çıkışı yaşama dönmeyi im-
kânsız hale getiriyor. Bunun neticesi her an her dakika 
bakılması beklenen mesajlar, cevaplanması gereken 
mailler ve ansızın konulan online toplantılar oluyor. 
Diğer taraftan ise kadınların yine evden çalıştığından 
eskisine nazaran çalışmadığı (!) ön kabulüyle kadının 
ev içi emek sürecini dışarda çalıştığı süreden de iyi 
yürütmesi, çocukla daha çok ilgilenmesi, yemeğe, 
temizliğe daha çok vakit ayırması bekleniyor. Dola-
yısıyla kadınların mesai saatlerinin gerek ev içi emek 

gerekse evden çalışma saatleri açısından arttığını söy-
lemek mümkün.

Oysa ki evden çalışma yapılması , işverenin kendince 
çalışma saatlerini esneterek sonsuz hale getirebilece-
ği, çalışanınsa mesai saatleri dışında mesajları, maille-
ri cevaplamak yükümlülüğü altında olduğu anlamına 
gelmiyor. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda fazla mesai yap-
maya ve ücretlendirilmesine ilişkin düzenlenen hü-
kümler evden çalışma koşullarında da aynen geçerli.

Sonuç olarak

Kadınların hikâyelerini dinledikçe ve deneyimlerini 
paylaştıkça evden çalışmanın kadınlar açısından ne 
gibi avantajlar ve dezavantajlar içerdiğini çeşitlendir-
memiz mümkün. Evden çalışma çocuklu, çocuksuz, 
evli, bekâr tüm kadınların hayatlarını dönüştürdü. 
Sosyal-ekonomik durumlara bağlı olarak kadınların 
yaşadığı problemler kimi farklılıklar gösterse de ken-
dini çalışma hayatındaki tüm ayrımcılıklara rağmen 
var eden kadınlar açısından pek çok problem de or-
tak. Özellikle işveren baskısının da şekil değiştirerek 
işçiden her daim çalışmasının beklenmesi, mesai saa-
ti kavramının belirsiz hale gelmesi ve birbirinden fiziki 
olarak uzak kalan kadınların yan yana geliş ve daya-
nışma zeminlerinin buna paralel olarak sınırlanması 
başlıca sorunlar olarak kendini gösteriyor. 

Tüm bu problemleri bir anda ortadan kaldıracak tek 
bir yasal düzenleme zor görünse de aslında kadın ha-
reketinin yıllardır süregelen talepleri geçerliliğini aynı 
şekilde koruyor. Fiili çalışma da uzaktan çalışmada da 
kadınların çalışma hayatına daha aktif katılabilmesi 
için kadınların omuzlarındaki ücretsiz bakım emeğini 
azaltmak, çocuklar için ücretsiz kreşler, yaşlılar için 
ücretsiz bakım merkezleri gibi mekân projelerinin ha-
yata geçirilmesi oldukça önemli. Yine aynı şekilde ge-
tirilen her bir düzenlemenin kadınlar ve erkekler açı-
sından farklı sonuçlar doğuracağının öngörülerek ve 
kadınların karşı karşıya kalabileceği sorunlar düşünü-
lerek bunlara da çözüm önerisi sunan bir perspektifle 
hazırlanması gerekiyor. Ve belki de en önemlisi yan 
yana gelişleri sınırlanan kadınların birbirlerine doku-
nabilecekleri ve dayanışabilecekleri alternatif mecra-
lar yaratabilmek. İş yeri online toplantıları hayatımızın 
her anında da neden online iş yeri kadın buluşmaları 
da yapılmasın?

Her şey farklı çünkü mesai saati kavramı ortadan kalkmakla birlikte  
evden çıkıp işe gitmek, işten çıkıp eve gelmek imkânsız hale geldi ve  

iş aslında tüm yaşamı kapladı.

UZAKTAN ÇALIŞMA
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Avrupalı kadın sendika liderleri ile yapılan araştırma, işveren-
lerin, kanun koyucuların ve uygulayıcıların işyerinde şiddet 
ve tacizin önlenmesi için yeterli düzeyde mücadele etmedi-
ğini ortaya koydu. 

21 Avrupa ülkesinden kadın sendika liderleri 
arasında yapılan araştırmada;

- Kadınların %16’sı işverenlerin uzak-
tan çalışmayla bağlantılı olarak 
online tacize karşı politikalarını 
güncellediğini belirtiyor.

- Kadınların yalnızca %23’ü -online 
taciz dahil- işyerinde cinsel taciz 
ve şiddete karşı işverenlerin yeterli 
önlem aldığını düşünüyor.

- Kadınların yine yalnızca %16’sı ulusal ya-
sal mevzuatların –online taciz dahil- işye-
rinde cinsel taciz ve şiddete karşı yeterince koruyucu/
önleyici olduğunu düşünüyor.

- Ve kadınların yalnızca %17’si–online taciz dahil- işyerin-
de cinsel taciz ve şiddeti önlemek amacı taşıyan yasal 
düzenlemelerin uygulandığına inanıyor.

- Katılımcıların büyük çoğunluğu da işyerinde online ya 

İngiltere’de 1500 ebeveynin katılımıyla yapılan bir araş-
tırmaya göre pandemi nedeniyle eğitim-öğretime ara 
verilmesi annelerin ruh sağlığını etkiledi.

Pandemi ebeveynlerde genel olarak ruh sağlığı prob-
lemlerini artırdı. Önceki dönemle karşılaştırıldığında 
hem anne hem de babaların ruh sağlığı olumsuz etki-
lendi. Ne var ki çocukların okulla ilişkisi ve çocuk bakımı 
söz konusu olduğunda ruhsal yükü annelerin taşıdığı 
ortaya çıktı. Araştırma sonuçları pandemi sırasında 
annelerin yaşadığı ruh sağlığı problemlerindeki artışın 

İşverenler ve hükümetler işyerinde şiddet ve tacizle 
mücadele etmek için yeterince çaba göstermiyor

Okulların kapatılması  
annelerin ruh sağlığını etkiledi

Araştırma:

da yüz yüze taciz ve şiddet konusunda endişeli ya da 
çok endişeli olduğunu belirtiyor.

Araştırma ile ilgili olarak ETUC Genel Sekreter Yardımcısı 
Esther Lynch şunları söylüyor:

“İşyerinde şiddet ve taciz pek çok kadın için 
kabul edilemez bir gerçektir. İşveren politika-

larının ve önleme yöntemlerinin COVID-19 
gerçeklerine ayak uyduramadığı çok açık.

Salgın, pandemiden korunma kurallarına 
uymayı reddeden müşterilerden gelen 
şiddet, yeni çevrimiçi cinsel taciz biçim-
leri veya evden çalışırken aile içi şiddetin 

artması olsun, kadın işçiler için ek tehditler 
yarattı.

Bu, kadın işçilerin konuşmaya korktukları gizli 
bir kriz çünkü artık herkes işini kaybetmekten 

korkuyor. 

COVID sonrası 'daha iyi bir normal' inşa etmek istiyoruz. Şid-
det ve tacizden arınmış işyerleri bu denklemin bir parçası 
olmalı. Hükümetler, evleri de dahil olmak üzere, çalıştıkları 
her yerde kadınlara yeni korumalar sağlayacak ILO 190 söz-
leşmesini acilen onaylamakla yükümlü.”

yaklaşık yarısı okulların kapanmasıyla ilişkiliyken; baba-
ların ruh sağlığında bu durumun bir etki yaratmadığını 
gösterdi.

Çalışmanın bulguları salgın sırasında evden çalışma-
nın yükünün oldukça orantısız şekilde annelerin om-
zunda olduğunu ortaya çıkardı. Kendi işlerinin yanı 
sıra çocuk bakımı ve çocukların evden eğitimi ile de 
ilgilenen ergenlik öncesi yaşlarda çocuğu olan an-
neler, uyku problemleri yaşıyor; kendilerini değersiz 
ve depresif hissediyorlar.

DÜNYADAN 
HABER
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Türkiye'de kadın emeğini, kadın eşitlik mücadelesini 
ele alan bir değerlendirme yaparken, Nazım Hikmet'in 
''ve soframızdaki yeri/öküzümüzden sonra gelen'' di-
zesinden başlamak ve geçen 75 yılda sanatta, bilimde, 
sporda, eğitimde, sağlıkta, siyasette ve yaşamın diğer 
alanlarında kadının üretim ve yönetim süreçlerindeki 
rolüne ilişkin mücadeleyi yazmak pekâlâ mümkün an-
cak belki de başka bir yazının konusu…

***

Endüstri Devrimiyle birlikte, dünyada kadın emeğinin 
işgücüne katılımında genelde niteliksiz işlerde, düşük 
ücretlerle, uzun ve düzensiz çalışma saatleriyle çalış-
maya mahkûm eden bu acımasız sistemde işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinden yoksun; kariyer yolunun asla açıl-
madığı bir iş rejimine tabi tutulduğu bilinmektedir.

Kadın emeğinin, nitelikli bir karaktere bürünmesi ve 
kadının işgücüne kitleler halinde katılımının önünün 
açılması, sermayenin ve eril kapitalizmin gönüllü ve 
kadın emeğine eşit yaklaşma niyetiyle değil, kade-
rin bir cilvesi olarak da değerlendirilebileceği üzere, 
1914'ten başlayıp 1945'te sona eren Dünya Savaşları 
nedeniyledir ne yazık ki. Söz konusu tarihler arasında 
erkek işgücünün büyük bölümünün savaşlara katıl-
masından, yaralanmasından, ölmesinden ve ''üretim 
dışı kalmasından'' ötürü, tüm dünyada kapitalist savaş 
ekonomisi, ''mecburi'' bir kadın istihdamı yoluna gitmiş 

ve kadın işgücü ilk kez kalifiye-entegre işkollarında (si-
lah, ilaç, kimya, metal, çelik vb.) milyonlarla ifade edi-
lebilecek ölçüde yer almaya başlamıştır. Ancak durum 
böyleyken bile, kalifiyeleşen, donanan ve aslında ''yö-
netim gücü” de olan kadın emeği, görünmez-yıkılmaz 
duvarlarla karşılaşmış, işçilikten öteye geçmesine, iradi 
ve idari güç olmasına izin verilmemiştir. Dünyada bu 
durum 1950’lerden sonra değişmeye başlamış, özellik-
le kadın eşitlik mücadelesinin ve kadın emek bilincinin 
gelişimiyle birlikte, küresel karakter kazanan eylem, et-
kinlik ve mücadele yöntemleriyle kadın emeğinin gö-
rünür kılınması ve bu emeğin hem iradi hem de idari 
(yönetsel) bir güç haline gelebilmesi, özelde kadın işçi-
liğinin genelde de kadın cinsinin, önündeki tüm soyut 
ve somut bentleri yıkarak hayatın hemen her alanında 
söz, karar ve yetki sahibi olabilmesinin önü açılmıştır.

Kadın emeğinin işgücüne nitelikli katılımı, istihdamı ve 
kariyer yolunun açıklığı, kadının işgücü içinde yükselip 
yönetici pozisyonuna gelebilmesi konusu, içinde ba-
rındırdığı haklar, haksızlıklar bağlamında, son yıllarda 
bizatihi kadının kendini eğitip donatması, gelişim gös-
termesi nedeniyle ülkemizde de nispeten olumlu kimi 
değişimler göstermiş olsa bile gelişmiş-uygar toplum-
lardaki durum ile kıyas bile edilemeyecek düzeydedir 
maalesef...

Tam da burada, elimizdeki resmi verileri irdelemek, 
konunun biraz daha açıklığa kavuşması ve işgücü sü-
reçlerindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini apaçık gör-

Cam tavanları yıkarak 
maviliklere...

Bu yazının içeriğinde, yukarıda andığımız rolden ziyade ülkemizde 
kadın emeğinin hem güncel durumuna hem de yakın tarihine dair kimi 
tespitleri paylaşmak, kadın işçilerin karşılaştığı özel ve genel sorunlara 
değinmek, kadın emeğine özgü istatistikler sunmak ve son kertede 
''cam tavan'' diye formüle edilen, görünür ve görünmeyen (soyut-
somut), kadın emeğinin önündeki engelleri ve biz kadınlara karşı 
örülen duvarları kaleme alacağım.

Merve Şahin

MOBBİNG
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meniz bakımından oldukça önemlidir. Şöyle ki; TÜİK’in 
Haziran 2020 de yayımladığı verilere göre toplam 62 
milyon 525 binlik çalışma çağındaki nüfusun, işgücü 
içindeki sayısı 30 milyon 632 bindir. İşgücü içindeki nü-
fusun 20 milyon 914 bini erkek (%67,6), 9 milyon 718 bini 
kadın (%30,8) olarak açıklanmıştır. Yalnızca bu veriler 
dikkate alındığında dahi Türkiye’de emek süreçlerinin 
kadın emeği aleyhine bir seyir izlediği görülecektir. Bu-
nun yanı sıra kadın işçiler ile erkek işçiler arasındaki üc-
ret eşitsizliği de giderek derinleşmektedir. Oysa mes-
lekler bazında değerlendirildiğinde bazı mesleklerdeki 
kadın işgücü oranının erkek işgücü oranına göre daha 
fazla olmasına rağmen kadın çalışanların işgücündeki 

oranının düşüklüğü aleyhte bir seyir izlemiştir. Geçmiş-
ten günümüze işgücü piyasasında toplumun cinsiyete 
dayalı meslek grupları dayatmasından kaynaklı kadın 
ve erkeğe biçilen meslek rolleri farklılıklar arz etmiştir. 
Üstelik kadınların da ''erkek işi'' diye adlandırılan bir-
çok işi yapabilecekleri görmezden gelinmektedir. Yine 
OECD verilerine göre 2019 yılında ülkemizde kadınla-
rın işgücüne katılım oranı %34,4 olup, bu oran OECD’ye 
üye ülkeler arasında sonuncu olduğumuz gerçeğiyle 
birlikte, işgücü içindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
de çarpıcı bir örneğidir.

Bir diğer önemli veri de, işgücü içindeki yönetici oran-
larının cinsiyete göre dağılımıdır. TÜİK’in 2018’deki 

TÜİK’in Haziran 2020 de yayımladığı verilere göre toplam 62 milyon 525 
binlik çalışma çağındaki nüfusun, işgücü içindeki sayısı 30 milyon 632 bindir. 
İşgücü içindeki nüfusun 20 milyon 914 bini erkek (%67,6), 9 milyon 718 bini 

kadın (%30,8) olarak açıklanmıştır. Yalnızca bu veriler dikkate alındığında dahi 
Türkiye’de emek süreçlerinin kadın emeği aleyhine bir seyir izlediği görülecektir. 
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verilerine göre, işgücü içindeki erkek yönetici oranı 
%83,7 iken, kadın yönetici oranı ancak %16,3 olmuştur. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadının emeğinin 
temsiliyet hakkının (cam tavan kavramını irdelerken 
görüleceği üzere) nasıl da örselendiğini görmemiz ba-
kımından son bir çarpıcı bir örnek olarak 2018 yılı seçim 
sonuçlarına göre TBMM’deki erkek milletvekili oranı 
%82.7 iken, kadın milletvekili oranının %17.3 olmasını 
verebiliriz.

Tüm bu ulusal ve uluslararası verileri, tespit ve çıkar-
samaları burada ele almak, kadın işçinin, iş yaşamında 
karşılaştığı görünür ve görünmez bariyerlerin etkisini, 
sadece ve sürekli kadın aleyhine gelişen (son yıllarda 
makas kadın lehine kapanıyor olsa bile) toplumsal cin-
siyet eşitsizliğini ve özelde de  ''cam tavan''  ve  ''cam 
tavan sendromunu'' aktarabilmek ve çok daha iyi algı-
lamak bakımından bir zorunluluktu.

Cam Tavan diye formüle edilen kavram, 1970’li yılların 
sonlarına doğru Rosebeth Moss Kanter'ın “Şirketlerde-
ki Erkekler ve Kadınlar” adlı kitabıyla anılmaya başlan-
mış, 1986 yılında Carol Hymowitz ve Timothy Schell-
hardt tarafından yazılan “İş Yaşamında Kadın” başlıklı 
makaleyle de işgücü-emek-kadın emeği terminoloji-
sindeki yerini almıştır. 1990’lı yılların başıyla birlikte de 
cam tavan kavramı hükümetlerin de kimi düzenleme-
leri içinde yer almış, 1991’de ABD Çalışma Bakanlığı’nın 
nitelikli kadın işgücüne ve azınlık-göçmen emeğine 
pozitif ayrım niyeti gereği, Uluslararası Cam Tavan Fe-
derasyonu kurulmuş olup, öncesinde de Cam Tavan 
olgusu tanımlanıp kabul edilmiştir.

Peki, biz kadınlar başta olmak üzere, ''dezavantajlı 
gruplar'' diye nitelendirilen (engelliler, eski hükümlüler, 
yaşlılar, göçmenler, mülteciler) pek çok sosyal kesimi 
de yakından ilgilendiren  ''Cam Tavan'' nedir? Bu ko-
nuya dair yüzlerce makale, kitap ve çalışma olmakla 
birlikte, kavrama dair en özlü ve yalın tanımı şöyle özet-
leyebiliriz:

Cam; varlığı, etkisi hep hissedilen ancak görünmeyen, 
dokunulamayan gerçeklik anlamını ifade ederken, ta-
van; kariyer yolunun en tepesi fakat çıkılması engelle-
nen en yüksek nokta olarak tanımlanabilir.

Cam Tavan; resmi, kurumsal, yazılı olmayan bir kav-
ramdır, gözle görülmez fakat kadın emeğini her koşul-
da engelleyici, ön kesici bir nitelik taşır. Kadın emeğinin 
yönetici güce ulaşmasının, terfi etmesinin, hatta erkek 
işgücüyle eşit hak ve ücrete kavuşmasının önündeki 
en sert ve manyetik bariyerdir. Cam Tavan Sendromu 
olarak da kullanılan bu kavramda sendroma kapılan 

başat aktör erkek-eril kapitalizm olmakla birlikte bu 
sendromda yer alan grup kadınlardır. Şöyle ki; özgüven 
eksikliği, ataerkil toplumsal değerlerin kimi kadınlar 
üzerinde yarattığı olumsuz etki ve bizatihi kadının ken-
dine biçtiği sınırlı rol, bazı kadınların bu sendromdan 
muzdarip olmaları sonucunu doğurmaktadır.

Cam Tavan dediğimiz bu gayri-resmi ve ilan edilmemiş 
soyut bariyer, asla kadının ve emeğinin niteliksizliğiy-
le ilgili değil erkek egemen sermaye rejiminin (düze-
ninin); bir canlı cinsinin sırf cinsiyetlerinden ötürü yani 
kadın oldukları için başarı merdivenlerini tırmanışlarını 
engelleme, terfi ettirmeme, karar-yetki mekanizmasın-
da rol aldırmama tutumları sonucu bir eşitsizlik örneği 
olmuştur. Bu eşitsizlik, kadınlar bakımından terfi ettiril-
meme ile sınırlı olmayıp, eş düzey çalışan erkek işçiler 
karşısında daha az ücret alma durumunu da içermek-
tedir. Bu denli etki gücü olan Cam Tavan kavramının, 
biz kadınlar bakımından kabul edilemez bir yönü de 
kadın emeğinin karşılaştığı sorunların belirsizliğinin çö-
zümünde kaplumbağa hızıyla hareket edilmesidir.

Kadın emeğinin işgücüne daha nitelikli ve sorunsuz 
katılımının önündeki tanımlanamayan ve kanıtlanması 
zor engellerden biri de görünürde kadın için düzenle-
nen ve kadının daha rahat bir sosyal zemin üzerinde 
çalışmasını sağlaması düşünülen doğum izni, süt izni, 
kreş yardımı ve hatta son zamanlarda kadınların müca-
deleleri sonucu kazanılan ve kimi ülkelerde yürürlüğe 
konan regl izinleridir. Tüm bu düzenleme ve gelişme-
ler, resmiyette kadının lehine görünmekle birlikte, özel 
sektörde kadın emeğinin aleyhine sonuçlar doğurmuş, 
özel sektör genellikle kadın istihdamından kaçınma yo-
luna başvurmuş hatta mevcut çalışan kadınları işyerin-
den ayrılmaya zorlama gibi tutumlar içine girmiştir.

Oysa hem uluslararası mevzuatta hem de İş Kanunu-
muzda yer alan (4857 sayılı İş Kanununun 5. Maddesi) 
''Eşit Davranma İlkesi'' maddesinde hiçbir işveren ırk, 
renk, dil, cinsiyet, engellilik, felsefi inanç, din, mezhep 
ve siyasal düşünce gibi nedenlerle ayrım yapamaz. 
Bu düzenlemelere göre özelde veya kamuda çalıştı-
ğı işkolu fark etmeksizin cinsiyetinden yani kadın olu-
şundan ötürü hiçbir kadın emekçinin ücretinde, sosyal 
haklarında, terfi ve kariyer konularında ayrım yapılamaz.

Ancak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi kapitalizm ka-
dın emeğini ötekileştirirken, bunu ''kılıfına uydurarak'' 
yapabildiği için, itiraz mekanizması ve kadın emek mü-
cadelesi çok da etkili olamamış ve kadın işçi sayısının 
çok küçük bir bölümünün sendikalı-örgütlü oluşu da 
sermayenin bu ayrımcı, ötekileştirici uygulamalarını yı-
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kamamıştır ne yazık ki.

Günümüzde kadınların eğitimde ve özellikle yükseköğ-
renimde oldukça mesafe kat etmesi, sosyo-ekonomik 
koşulların dayatması ve gelenek-görenek normlarının 
değişmesi, kadının ev bütçesine daha çok katkı koy-
mak istemesi ve benzeri nedenlerle, işgücü içindeki 
kadın sayısı 20-30 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak öl-
çüde (bunun büyüyen nüfusla da ilgisi var elbette) artış 
göstermiştir. Ancak bu nitel ve nicel büyüme, kadın işçi 
hakları söz konusu olduğunda aynı değişim ve gelişimi 
gösterememiştir.

Tablonun böyle olmasının en büyük nedeni üretim 
araçlarını elinde bulunduranın yani sermayenin ve bu 
mekanizmayı denetleyen-düzenleyen sistemin yani si-
yaset kurumunun, büyük ölçüde erkek egemen bir ya-
pıya sahip olması ise de diğer nedeni de biz kadınların, 
kadın emeğinin genel olarak dağınık, örgütsüz, siyaset 
dışı (TBMM, siyasi partilerdeki temsiliyet) oluşudur.

Nesnel ve öznel koşullar, kadının eğitim düzeyi, hemen 
her işkolunda yaygın ve nitelikli çalışması, istenilen 
düzeyde olmasa bile kadın yönetici sayısının artması, 
meslek örgütlerindeki ve siyasetteki kadın temsiliye-
tinin tamamen kadın mücadelesi sayesinde nispeten 
artması gibi olumlu gelişmeler, kadın emeğinin ve bir 
bütün olarak kadın cinsiyetinin yaşamın her alanında 
daha örgütlü bir şekilde mücadeleye katılımıyla görü-
nen ya da görünmeyen bariyer ve cam tavanları işlev-
siz kılmanın şartlarının mümkün olduğunu bilmekteyiz.

Kadın emekçiler olarak özgüvenle, cinsiyet eşitliğini ve 
sınıf kardeşliğini boyutlandırarak tüm bu bentleri yık-
maya, insan ve kadın onuruna yakışır bir çalışma hayatı 
kurmaya, bunun mücadelesini örmeye ve mavilikle-
re cam tavanları yok ederek dokunmaya hazır mıyız? 
Çünkü;

Cam tavansız bir gökyüzü pekâlâ mümkün…
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Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede çok 
önemli bir savunma aracı olan “Kadına Yönelik Şiddet ve 
Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi” yani İstanbul Sözleşmesi’nin 
bilinmesi, yaygınlaşması ve kullanılması amacıyla Türk 
Kadınlar Birliği olarak 1,5 yıldır bir proje sürdürüyorduk. 
Geçtiğimiz süreçte Cumhurbaşkanlığı bir gece resmi ga-
zetede yayınlattığı bir kararla sözleşmeden çekilme beya-
nında bulundu. Bu hukuken son derece yanlış ve şiddetle 
mücadelede uygulamaya da zarar verici bir işlemdi. Biz 
kadınlar için bu çekilmenin kısaca mesajı şu oldu: “Siyasi 
iktidar şiddetle mücadeleden vazgeçti. Şiddetle müca-
dele konusunda uluslararası standartlara sahip bir hukuki 
güvenceyi ortadan kaldırarak, sözleşmenin mücadele için   
yol gösterici hükümlerini hayata geçirmeyeceğini beyan 
etti.”. 

İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede yapılması ve 
geliştirilmesi gereken politikalar konusunda yol gösteren; 
önleme, koruma, yargılama ve mücadele araçları için top-

yekûn bir işbirliğinin olması gerektiğini söyleyen hukuki bir 
metin. 

Kısaca bir kez daha hatırlayalım ve niçin vaz geçildiğini 
sorgulamak için İstanbul Sözleşmesinin taraf devletlerden 
yapılmasını istediği konulara göz atalım.

Sözleşme diyor ki;

Şiddet bir insan hakları ihlalidir ve suçtur. Bu suçu ortadan 
kaldırmak için eşitliğin sağlanması en temel görevdir.

“Eşitliği sağlayamazsanız şiddeti önleyemezsiniz”

Çünkü Kadına yönelik şiddet eşitsiz güç ilişkilerinden kay-
naklanmaktadır.

• Veri toplayın.

İstanbul Sözleşmesi diyor ki; “Elinizde sağlam ve güveni-
lir veriler olmadığı müddetçe mücadelenizi doğru yönde 
sürdüremezsiniz.” Oysa 2014 yılından beri , her beş yılda bir 
yapılması gereken şiddet araştırmasını bile yapamıyoruz 
ya da yapmıyoruz. Neden sorusunun cevabını da siyasi ik-
tidarın bize vermesi gerekiyor.

Eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla 
mücadelede güvencelerimiz

Geçtiğimiz süreçte Cumhurbaşkanlığı  bir gece resmi gazetede yayınlattığı 
bir kararla sözleşmeden çekilme beyanında bulundu. Bu hukuken son derece 
yanlış ve şiddetle mücadelede  uygulamaya da zarar verici bir işlemdi.

Av. Sema Kendirci Uğurman / Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı

İSTANBUL  
SÖZLEŞMESİ
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• Önlemek için tedbirler alın.

Şiddeti önlemek için tedbirler alacaksınız ve kadın erkek 
eşitliğine aykırı geleneksel roller ve ayrımcı ön yargıları 
ortadan kaldıracaksınız Şiddetle mücadele için oluştu-
rulacak bütüncül politikayı hayata geçirecek, sorumlu 
kurum ve kuruluşları önce eğitip sonra denetleyecek ve 
izleyeceksiniz. Bunları yaparken sivil toplum örgütleri ile 
beraber çalışacaksınız.

Oysa şimdi sivil toplumla ilişkiler yok dene-
cek kadar azaldı. Alanda çalışan ve ilgilile-
re alandan tüm dokümanları, tehlikeleri, 
olabilecekleri taşıma deneyimine sahip 
sivil toplum örgütleri ile masaya otu-
rulmazsa bu bilgiler ve veriler kimler-
den öğrenilecek?

• Koruma ve Kovuşturma için gere-
kenleri yerine getirin

İlgili tüm kamu kuruluşları ile birlik-
te sivil toplumla işbirliklerini geliş-
tirerek sığınma evlerinin ve telefon 
yardım hatlarının açılmasının sağ-
lanması ve şiddet mağdurlarının bil-
gilendirilmelerin yapılması gerekli ve 
zorunlu. 

• Kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
bütçe ayırın.

Kısaca şiddetle mücadelede yapılması ge-
rekenleri özetleyen bu sözleşmeden bir gece 
yarısı çekilme kararı üzerine şimdi biz soruyoruz; 
Ey siyasi iktidar, siz gerçekten ve samimiyetle kadına yö-
nelik şiddetle mücadele etmek istiyor musunuz istemiyor 
musunuz? 

1. Artık kadın katliamına dönüşen bu cinayetlerin yanında 
mısınız, karşısında mısınız?

2. Anayasamızda da sizi eşitliği sağlamakla yükümlü kılan 

hükme rağmen eşitlik talebinden mi rahatsız oluyorsu-
nuz?

3. Görevli, yetkili ve sorumlu olan herkese İstanbul Söz-
leşmesi’nden çıkma çabalarınızın 6284 sayılı Yasanın da 
uygulanmaması anlamına gelmeyeceğini anlattınız mı, 
eğittiniz mi, öğrettiniz mi? 

4. En önemlisi, zaten kadınlara yönelik şiddette ciddi bir 
mücadele politikası öngören bu sözleşmeden niçin 

çıktınız? 

Bu soruların cevabını mutlaka almamız ge-
rekiyor çünkü sözleşmeden vaz geçildi 

beyanı ile birlikte çok büyük bir sorunla 
karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.

2011 yılında bu Sözleşme imzalandık-
tan sonra sözleşmenin öngördüğü 
“iç hukuk kurallarınızı buna uygun 
hale getirin” hükmünden hareketle 
2012 yılında da biz kadın örgütleri-
nin yoğun katkısı ve çabası ile çok 
donanımlı bir yasa hayata geçirildi; 
Ailenin Korunması ve Kadına Yöne-
lik Şiddetin Önlenmesine dair 6284 
sayılı Yasa. 

Temel yasalarımızın yanı sıra şiddetle 
mücadelede halen yürürlükte olan İs-

tanbul Sözleşmesi ile birlikte 6284 sayılı 
yasa kolluk kuvvetlerini, savcılığı, hâkimi, Aile 

Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, Sağlık Bakanlı-
ğını, Milli Eğitim Bakanlığını yani yetkili ve uygula-

makla yükümlü tüm kamu kuruluşlarını da bağlar. 

Ancak bunu ne kadar anlatırsak anlatalım uygulamada 
görevlilerden ciddi ihmaller görülmeye başlandı. Çünkü 
bu sözleşmeden çekilme esnasında öyle bir algı oluştu-
ruldu ki sanki Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şidde-
tin Önlenmesine dair 6284 sayılı Yasa da uygulanmaya-
caktı(!)

Avukatlar  aracılığıyla,  şiddete uğrayanlardan ciddi şikâyetler gelmeye başladı; 
baş vurdukları merciilerden  “İstanbul Sözleşmesi kalktı şikâyete gelemezsiniz, 

İstanbul Sözleşmesi kalktı biz buna bakamayız, İstanbul sözleşmesi kalktı 
gidin Adliye’de kime ne anlatıyorsanız anlatın.”. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden 

imzanın geri çekilmesinden çok daha tehlikeli bir durum ortaya çıktı.
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Avukatlar aracılığıyla, şiddete uğrayanlardan ciddi şikâ-
yetler gelmeye başladı; baş vurdukları merciilerden “İs-
tanbul Sözleşmesi kalktı şikâyete gelemezsiniz, İstanbul 
Sözleşmesi kalktı biz buna bakamayız, İstanbul sözleş-
mesi kalktı gidin Adliye’de kime ne anlatıyorsanız anlatın.”. 
Yani İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesin-
den çok daha tehlikeli bir durum ortaya çıktı. 

Gelinen noktada Yasaya aykırı konuşan ve uygulamayan o 
görevlilerin hepsi suç işliyor demektir. Hiç kimse 6284 sa-
yılı Yasayı uygulamıyorum diyemez. Sorumlu her kurum 
ve kuruluşun izlenmesi ve denetlenmesi de yine yetkililer 
tarafından yapılmalıdır.  

Başka bir çıkış yolu; CEDAW

Türkiye 1986 yılından beri BM Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'nin de (CE-
DAW) tarafıdır ve CEDAW Komitesinde şiddetle müca-
delede hangi yollar uygulanması gerektiğine dair tavsiye 
kararları vardır. Önceki yıllarda hayata geçen 19 sayılı ka-
dınlara yönelik şiddet başlıklı tavsiye kararı sonra genişle-
tilerek, kadına yönelik şiddetle mücadelede çok kapsamlı 
35 sayılı tavsiye kararına dönüştürülmüş ve İstanbul Söz-
leşmesinden sonra o da hayata geçmiştir.

Bu kararın içindeki hükümler, İstanbul Sözleşmesi'nin de-

vamıdır ve gelişmiş halidir. Bu demektir ki bizim için müca-
dele araçları, hukuki güvenceler var ve kullanacağız, öğre-
teceğiz, hayata geçireceğiz! Üstelik tüm yetkili ve görevli 
kamuya da sürekli hatırlatacağız; 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve tavsiye kararlarına 
uymanın anayasal zorunluluk olduğunu unutuyor musu-
nuz?

Şiddetle mücadelemizden ve İstanbul Sözleşmesinden 
vazgeçmeyeceğiz.

Kısaca siyasi iktidarın düşünce yapısını ve imza çekmeye 
dönük bu işlemlerini kabul etmiyoruz. Zaten işlemin iptali 
için İdare Mahkemesi'nde davalar açıldı. O davaların so-
nucu ne olursa olsun, öyle ya da böyle yasal olarak söz-
leşmenin 1 Temmuz'da sona ereceğini söyleyen, hukuki 
hükümlerin ortadan kaldırılacağını iddia eden kim olursa 
olsun biz bunlara anlatmaya, öğretmeye hayata geçirme-
ye kararlıyız ve sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi müca-
delemizden vazgeçmeyeceğiz! 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede bütün araçlarımızın, 
hukuki güvencelerimizin, kim tarafından ve nasıl ortadan 
kaldırılmaya çalışılırsa çalışılsın, bu ülkede bilinmesini ve 
uygulanmasını  sağlayacağız.

İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ
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DÜNYADAN 
HABER

Alman futbolunun önde 
gelen kadınları, futbolda 
cinsiyet eşitliğini sağla-
mayı amaçlayan bir dizi 
talep içeren bir makale 
yayınladı.

#FußballKannMehr 
("Futbol daha fazlasını 
yapabilir") hashtag'i kul-
lanarak yayınladıkları 
yazıda, talepleri arasında 
Alman futbol federas-

yonları ve kulüplerindeki tüm kurul ve pozisyonlar için kadın 
kotaları belirlenmesi, sporda fırsat eşitliğini garanti etmek 
için hedeflenen programlar, futbolun her alanında eşit ücret 
politikasının izlenmesi; cinsiyetçilik ve ayrımcılığın ise ceza-
landırılması yer alıyor.

Alman federasyon ve kulüplerindeki karar alma pozisyonla-
rının %90'ından fazlası hâlâ erkekler tarafından işgal edildiği 
bildirilen yazıda, sahadaki oyuncular ve futboldan hoşlanan 

Futbol daha fazlasını yapabilir

insanlar bu kadar çeşitliyken karar alma pozisyonlarındaki 
cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekiliyor.

Futbol daha fazlasını yapabilir: 

Taleplerin tümü şöyle:

1. 2024'e kadar futbol federasyonlarına liderlik pozisyon-
larında en az %30 düzeyinde kadından oluşan bağlayıcı 
bir kota getirilmesi.

2. 2024 yılına kadar kulüp denetleme kurullarına en az 
%30 kadın ve her profesyonel futbol kulübünün yöne-
tim kurulunda en az bir kadından oluşan bağlayıcı bir 
kota getirilmesi.

3. 2024 yılına kadar dernek ve kulüplerdeki ikincil liderlik 
seviyelerinde cinsiyet eşitliği.

4. Kulüplerin sportif tarafında bulunan kadınlar için fırsat 
eşitliği sağlanmasına yönelik, programlar (antrenörlük, 
izcilik, yönetim programları vb.).

5. Futbolda hiyerarşinin her düzeyinde eşit işler için eşit 
ücret.

6. Kadın istihdamını güçlendirmek için genel koşulların 
değiştirilmesi (işe alım, kişisel gelişim, kariyer planla-
ması, kadın mentorluğu, aile uyumluluğu kuralları, yarı 
zamanlı liderlik, kadın dostu iş yeri altyapısı vb.).

7. Futbolun her kademesinde cinsiyetten bağımsız, ay-
rımcı olmayan dil.

8. Saha üzerinde ve dışında her türlü cinsiyetçilik ve ay-
rımcılığın tutarlı bir şekilde cezalandırılması ve ayrımcılı-
ğa maruz bırakılanlar için destek noktaları belirlenmesi.
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TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ

Meliha Kaplan

Kadınlara yönelik şiddet ve taciz; ev, işyeri, okul ve kurumlar da 
dâhil olmak üzere toplumdaki kadınlar ve erkekler arasındaki 

eşitsiz toplumsal cinsiyet rollerinden ve güç ilişkilerinden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle erkek egemen kamusal alanların 
başında gelen işyerlerinde eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması, cinsiyet temelli şiddet ve tacizin önlenmesi ancak 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Burada 

sendikalara ise büyük rol düşmektedir.

Çalışma yaşamında şiddetin ve ayrımcılığın 
önlenmesi için ILO 190 ve İstanbul Sözleşmesi 

toplu iş sözleşmelerimizde

Kadına yönelik şiddeti önlemek konusunda en kapsamlı 
ve bağlayıcı ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleş-
mesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2019 
yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin de katıldığı Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda kabul edilen Çalışma Yaşamında 
Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı 
Sözleşme’nin sendikaların işyerlerinde üyeleri için imza-
lamış olduğu toplu iş sözleşmelerinde yer alması çalışma 
hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve teşvik edilmesi 
açısından oldukça önemli. Sendikamız da yürütmekte ol-
duğu toplu pazarlık süreçlerinde İstanbul Sözleşmesi’nin 
ve ILO 190 Sayılı Sözleşme’nin önemine dikkat çekiyor, ilgili 
hükümlerde Sözleşmelere atıfta bulunuyor.

Kadınlara yönelik şiddet ve taciz; ev, işyeri, okul ve kurum-
lar da dâhil olmak üzere toplumdaki kadınlar ve erkekler 
arasındaki eşitsiz toplumsal cinsiyet rollerinden ve güç 
ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle erkek egemen 
kamusal alanların başında gelen işyerlerinde eşitsizliğin 
ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, cinsiyet temelli şiddet 
ve tacizin önlenmesi ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasıyla mümkündür. Burada sendikalara ise büyük 
rol düşmektedir. Sendikalar sahip oldukları toplu iş sözleş-
mesi hakkı sayesinde, işvereni toplumsal cinsiyet eşitliğini 

gözeten politikalar üretme konusunda yalnızca sosyal açı-
dan değil, aynı zamanda hukuki açıdan da zorlama hakkına 
sahiptir. Bu bakımdan sendikalar, yalnızca sendika içi yapısal 
eşitsizliklerle değil, işyerlerinin, işletmelerin ve hatta işkolla-
rının ürettiği yapısal eşitsizliklerle de mücadele etmek zo-
rundadır. Toplu iş sözleşmeleri bu mücadelenin en önemli 
araçlarındandır. Sendikaların üyelerinin ekonomik, sosyal 
hak ve çıkarlarını geliştirebilmek amacıyla imzalamış olduğu 
toplu iş sözleşmeleri, işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin teşvik edilmesi ve sağlanması, şiddete ve ayrımcılığa 
karşı farkındalık yaratılması ve kadınların güçlendirilmesi açı-
sından son derece etkili ve önemlidir.

Yaklaşık 4 milyon insanın çalıştığı 10 Nolu Ticaret, Büro, Eği-
tim ve Güzel Sanatlar işkolunda çalışan kadınların oranı yüz-
de 40’tır. 100 binin üzerinde üyesi bulunan sendikamızda ise 
kadın oranı yüzde 40’a yakındır. İşkolumuzda ve sendikamız-
daki kadın yoğunluğu bu alana dair sorumluluğumuzu da 
arttırmaktadır. Sendikamız AVM’lerden, marketlere, üniversi-
telere, çağrı merkezlerine, sendika ve sivil toplum örgütleri-
ne kadar oldukça geniş bir üye kapasitesine ve örgütlenme 
alanına sahiptir. Bu alanlar birçok farklı çalışma biçimini de 
ifade etmektedir. Kadın işgücünde ortaya çıkan farklı istih-
dam biçimleri sendikaların, kadınlara özgü yeni bir politika, 
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toplu iş sözleşmesi ve örgütlenme modeli geliştirmelerini 
gerekli kılmaktadır. Sendikal süreçlerin her aşamasının top-
lumsal cinsiyet eşitliği perspektfiyle yapılandırılması, güç-
lendirilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi hem işkolu-
muz hem de sendikamız açısından oldukça önemlidir.

Bu noktada sendikamız, imzalamış olduğu toplu iş sözleş-
melerine işyerlerinde kadınların aleyhine işleyen ayrımcı uy-
gulamaları ortadan kaldırmaya yönelik düzenleyici hüküm-
ler koymaya özen göstermektedir. Aynı zamanda 4857 sa-
yılı İş Kanunu'nda belirtilmiş olan analık, doğum izni, süt izni, 
gece çalışması gibi haklar geliştirilerek TİS maddeleri ara-
sında yer almaktadır. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve  
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası toplu iş sözleşmelerin-
de ise çalışma yaşamında şiddetin ve ayrımcılığın önlenme-
si ve eşitliğin sağlanmasına yönelik 2019 yılında Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda kabul edilen Çalışma Yaşamında 
Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 190 sayılı 
Sözleşme’ye ve 2011’de İstanbul’da imzaya açılan ve Türki-
ye’nin ilk imzacısı olduğu, TBMM tarafından oybirliğiyle ka-
bul edilmiş olan kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı her türlü şid-
detin, kadın cinayetlerinin önlenmesini amaçlayan İstanbul 
Sözleşmesi hükümlerine yer verilmektedir.
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Yaklaşık 4 milyon insanın çalıştığı 10 Nolu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar 
işkolunda çalışan kadınların oranı yüzde 40’tır. 100 binin üzerinde üyesi bulunan 

sendikamızda ise kadın oranı yüzde 40’a yakındır. İşkolumuzda ve sendikamızdaki 
kadın yoğunluğu bu alana dair sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Sendikamız 

AVM’lerden, marketlere, üniversitelere, çağrı merkezlerine, sendika ve sivil toplum 
örgütlerine kadar oldukça geniş bir üye kapasitesine ve örgütlenme alanına sahiptir.

MADDE- ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDETİN VE AYRIMCILIĞIN 
ÖNLENMESİ, EŞİTLİK VE DEMOKRATİK HAKLARIN DESTEKLENMESİ 

İşveren, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2019 yılında gerçekleş-
tirilen Türkiye’nin de katıldığı Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul 
edilen Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin 190 sayılı Sözleşme’nin hükümlerinin öngördüğü toplumsal cin-
siyet eşitliğine yönelik düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli 
önlemleri alır ve bu konuyla ilgili çalışanların yaptığı her türlü çalışmaları 
(eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikler vb.) destekler. Ev ve aile içi şiddet 
vakaları ile işyerinde şiddet vakalarında şiddete maruz kalan sendika 
üyesi işçilerin istek ve ihtiyaçları doğrultsunda işveren gerekli izni verir.

(TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Tez-Koop-İş Sendikası İşletme 
Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2021-31.12.2022)

MADDE- ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

İşveren, kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete 
dayandığını tespit eden ve kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve 
ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası dü-
zenleme olan İstanbul Sözleşmesi ile ILO tarafından 2019 yılında kabul 
edilen Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İliş-
kin 190 Sayılı Sözleşme’den bahisle işyerinde de kadına karşı ayrımcılığı 
koruyucu ve önleyici önlemler alır.

(TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Tez-Koop-İş Sendikası İşletme 
Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2021-31.12.2022)
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YEREL 
HABER

Elmalı Davasında 7 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki 
abisinin, anne ve üvey babası tarafından cinsel istismara 
uğradığı babaannenin şikâyeti üzerine ortaya çıktı. Çocuk-
lar uğradıkları cinsel istismarı anlattı, resmini çizdi. Adli Tıp 
da çocukları doğruladı ancak sanıklar Elmalı Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce üçüncü duruşmada tahliye edildi. 

Sanıklar tahliye edilebiliyorsa bunun suçluları istismar da-
valarında "delil yetersizliği" ile beraatlerin temelini oluştur-
maya çalışanlar, istismarı evlilikle aklamaya çalışanlardır. 

AKP’nin Meclis’e sunduğu 4. Yargı Paketi, Ceza Muhake-
mesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 
yasalaştı. Cumhurbaşkanının kararıyla 1 Temmuz itibariyle 
İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesine yönelik 
tepkiler devam ederken; katalog suçlardan (çocuğun cin-
sel istismarı, cinsel saldırı suçunun basit bedensel temas 
ve sarkıntılık haricinde kalan kısmı, hırsızlık, yağma, kasten 
öldürme, işkence, soykırım, göçmen kaçakçılığı ve diğer…) 
bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut 
delillere dayanmasına bağlı hale getirildi. Tutuklamada 
“somut delil” kriteri geride delil bırakılmayan, ispatlanama-
yan suçlar için büyük sorun teşkil ediyor. Cinsel suçlarda 
istismarcının serbest bırakılması mağduru olumsuz yön-
de etkileyecektir. Topluma kazanılmaması gereken failler 

İstismar davalarında somut delil aranması kabul edilemez. 
18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocukların beyanı 
esastır. 

Ağır yaptırımlar uygulanmadığı sürece cinsel istismar da-
valarında tutuksuz yargılamalar devam edecek ve çocuk-
larımızın yaşam hakkı tehlikede olacaktır. Çocukların üstün 
yararını dikkate alan bir yaklaşımla bu ve benzer sorunların 
tümüyle ortadan kaldırılması, sanıkların cezasızlaştırma-
larla ödüllendirilmemesi mutlak bir zorunluluktur.   

serbest bırakılarak birçok suçun önü açılacak, toplum dü-
zeni bozulacaktır.

Sanıklar tahliye edilebiliyorsa bunun suçluları istismar da-
valarında "somut delil yetersizliği" ile beraatlerin temelini 
oluşturmaya çalışanlar, istismarı evlilikle aklamaya çalı-
şanlardır. İstismar davalarında somut delil aranması kabul 
edilemez. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocuk-
ların beyanı esastır.

Kuvvetli suç şüphesi olmadıkça, somut delil arandığı sü-
rece tutuksuz yargılamalar devam edecek ve çocukları-
mızın yaşam hakkı tehlikede olacaktır. Çocukların üstün 
yararını dikkate alan bir yaklaşımla bu ve benzer sorunların 
tümüyle ortadan kaldırılması, ağır yaptırımlar uygulanma-
sı, sanıkların cezasızlaştırmalarla ödüllendirilmemesi mut-
lak bir zorunluluktur. 

Çocuk beyanının esas alındığı  
adli yargılamalar talep ediyoruz!

4. Yargı Paketi  
istismar davalarında yargıyı aciz bırakacak
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DÜNYADAN 
HABER

Oxfam’ın araştırmasına göre kadınlar pandemi nedeniyle 
dünya çapında 800 milyar doların üzerinde gelir kaybetti. 
Bu, 98 ülkenin toplam gayri safi milli gelirinden fazla. 

64 milyon kadın işini kaybetti.

Oxfam, halk eğitimi, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine 
daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Dünya çapında kadınlar, pandemiden en çok etkilenen 
perakende, turizm ve gıda hizmetleri gibi düşük ücretli, 
güvencesiz sektörlerde orantısız şekilde çalışıyorlar. Gü-
ney Asya, Afrika ve Latin Amerika'da kadınların çoğu kayıt 
dışı işlerde çalışıyor. Kadınlar ayrıca, dünyadaki sağlık ve 
sosyal bakım iş gücünün yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. 
Bu işler kadınların COVID-19'a yakalanma riskini artıran, 
genellikle düşük ücretli işler.

Dünya genelinde kadınların, bakım sorumlulukları ne-
deniyle, pandemi sırasında işgücünü bırakma veya 
çalışma saatlerini azaltma olasılıkları erkeklerden çok 
daha yüksek. Virüs ortaya çıkmadan önce bile, kadın-
lar ve kız çocukları her gün 12,5 milyar saat ücretsiz ba-
kım işi yapıyorladı ki bu küresel ekonomiye yılda en az 
10,8 trilyon dolarlık bir katkı anlamına geliyor. (Bu ra-

BM Kadın Birimi tarafından toplanan The 
Generation Equality Forum/Nesiller Boyu 
Eşitlik Forumu, toplumsal cinsiyet eşitliği 
için küresel bir hareket olma amacı taşıyor.

Forum, toplumsal cinsiyet eşitliği için somut, 
iddialı ve dönüştürücü pratikleri güvence al-
tına almak için hükümetleri, şirketleri, STK'la-
rı, gençlerin liderliğindeki grupları ve vakıfları 
bir araya getiriyor. Bunlar Eylem Koalisyonla-
rı tarafından şekillendiriliyor.

Foruma çağrı şu şekilde:

COVID-19, mevcut toplumsal cinsiyet eşit-
sizliklerini ortaya çıkardı ve hızlandırdı. Pandeminin kadın-

Kadınların ekonomik kaybı  
98 ülkenin milli gelirine eşit

Küresel bir hareket:  
Nesiller Boyu Eşitlik Forumu

kam küresel teknoloji endüstrisinin üç katından fazla.)

Çalışma saatlerini kısalttılar veya hasta olan yakınlarına 
veya okul kapanışlarında çocuklarına bakmak için geçici 
olarak çalışmayı bıraktılar. Virüs ortaya çıkmadan önce de 
kadınlar ve kız çocukları her gün 12,5 milyar saat ücretsiz 
bakım işi yapıyorlardı.

Oxfam uzmanlarından Sandra Dworack “Pandemide 
kadınlar iki kez cezalandırılıyor. Daha da fazla ücretsiz 
bakım işi üstleniyor ve aynı zamanda gelir kaybediyor-
lar. Yaşlılara ve hastalara veya çocuklara bakılması ge-
rektiğinde kadınlar devreye giriyor. Ama bu tabii ki onla-
rın görevi değil, cinsiyetçi normların kadınlara dayattığı 
toplumsal bir beklenti. Kadınlar pandeminin sosyal et-
kisini yumuşatıyor, ancak kendileri dezavantajlı duruma 
düşüyor” açıklamasını yaptı.

Sandra Dworack; “Salgından sonra ekonomiyi kadın-
ların ekonomik ve toplumsal durumu açısından adil 
bir şekilde şekillendirmek ve genel sosyal eşitsizliğin 
azaltılması önemli”, diyerek bütün hükümetleri halk 
eğitimini, sağlık hizmetlerini ve sosyal güvenlik sis-
temlerini güçlendirmeye çağırdı.

lar ve kız çocukları üzerindeki etkisi daha 
şiddetli ve orantısız oldu. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini pandemi ile mücadele sürecinin 
merkezine koymalıyız.

Bunun gerçekleşmesi için hepimiz üzerimi-
ze düşeni yapmalıyız.

Eşitlik İçin Hareket Edin! 

Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'na katılın! 

Her yerde insanlara toplumsal cinsiyet eşit-
liği için birlikte durduğumuzu gösterelim! 

* Afişteki yazının çevirisi: *Dünyanın Durdu-
ğu Yıldı Kadın Hakları Durmayacak.
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İKLİM ve ÇEVRE

Buse Naval - Çevre Mühendisliği Öğrencisi

Hemen her gün haberlerde, sosyal medyada, belgesellerde 
dünyamızın su kaynaklarının azaldığını, ülkemizin ise 

önümüzdeki yıllarda su fakiri konumuna geleceğini duyuyoruz. 
Kimimiz için endişe verici ve önlem alınması gereken bir durum 

gibi görünse de bir çoğumuz henüz durumun ciddiyetini 
anlayabilmiş değil.

Bilinçli tüketicilik  
ve ileri dönüşüm

Kimse, su fakiri olduğumuzda çekeceğimiz sıkıntıları, bu 
duruma gelmemek için alınması gereken önlemleri söyle-
miyor. Söylese bile ulusal bir önlem henüz alınmış değil. Bu 
duruma dikkat çeken belediyeler, dernekler veya bireysel 
adımlar olsa da ne yazık ki kitlesel bir hareket oluşmuş de-
ğil. Bu yazımda sizlere ülkemizde ve dünyada bulunan su 
rezervlerinden bahsedip, elimizde kalan suyu doğru şekil-
de kullanabilmenin yollarından bahsedeceğim.

Bir çoğumuz evimizde su tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. 
Bunu hem faturalarımızı düşürmek hem de suyumuzu ko-
rumak için yapıyoruz. Eminim içinizde de sebzeleri yıkadığı 
suyu çiçeklerine döken, sifonu her tuvalette çekmemeye 
gayret eden, duş alma süresini azaltan insanlar vardır. Bun-
lar sahiden de bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerin 
en ulaşılabilir olanı gibi duruyor. Şimdi size bir hamburger 
yediğinizde harcadığınız suyun miktarınından bahsedece-
ğim. Hollanda’da bulunan Water Footprint Network adlı bir 
kuruluşun araştırmasına göre bir hamburger üretimi için 
toplam 3668 litre su gerekiyor. Tükettiğimiz gıdalar, kıya-
fetler, mobilyalar gibi gözümüze çok masum gelen şey-
lerin karbon ayak izi umduğumuzdan çok daha fazla. Bir 
hamburger için ekmek, peynir, yeşillik ve en önemlisi et 
gerekiyor. Dünyada su tüketimi yüzdelerine baktığımızda 
sıranın başını çeken tarım sektörü gelişmemiş ülkeler söz 
konusu olduğunda hiç de masum değil. “Bir hamburgerin 

üretimi için 3 bin 668 litre su gerekiyor. Bir dilim peynir (90 
litre), buğday unundan sandviç ekmeği (71 litre), domates 
ve marul (7 litre) ve 226 gramlık bir köfte için sığıra verilecek 
samanın üretimi için 3 bin 500 litre su harcanıyor. Hepsinin 
toplamı 3.668 litre ediyor.” diyor Water Foodprint Network. 
Tabii bu su tüketimi hesaplanırken yalnızca üretim değil aynı 
zamanda taşıma da işin içine giriyor. Bir de günlük hijyenimiz 
için ne kadar su harcadığımıza bakalım. TÜİK 2018 verilerine 
göre evsel kullanım için günlük kişi başı ortalama 224 litre su 
tüketiliyor. Kısa bir duşta yaklaşık 50 litre su harcarken bunu 
uzun bir banyoya çevirdiğimizde harcadığımız su 120 litre-
lere kadar çıkabiliyor. Biraz önce bir hamburger yediğimiz-
de dolaylı yoldan harcadığımız sudan bahsettik. Duşu uzun 
tuttuğumuzu varsayarsak 1 hamburger yemediğimizde ya 
da biraz sonra vereceğim örneklerden birini es geçtiğimiz-
de harcanmasına sebep olmayacağımız su miktarı ile duşu 
kısa tutarak tasarruf edeceğimiz suyun arasında dağlar ka-
dar fark var. Tabii bu bir yerden tasarruf ediyorsak duşumuzu 
istediğiniz kadar uzatabiliriz demek değil. Bu tasarruf bilincini 
doğru edinmek çok önemli. Örnek vermem gerekirse tek bir 
tişört için gerekli olan pamuğun üretimi için 2000 litre su har-
canıyor. Bu sadece pamuğu üretirken harcanan su miktarı. 
Tişörtün giyilebilir olması için boyama, yıkama gibi bir çok 
adım var ve her bir adım 2000 litreye eklenecek su demek. 
Tek bir kot pantolon için sadece yıkamada 1000 litre su ge-
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rekiyor. Bu su, sizin belki de 20 günlük duş suyu kullanımını-
za eş değer. 

Bugün Türkiye’de yıllık kişi başına düşen kullanılabilir su mik-
tarı 1640 m3.  Kesin bir orantı yok ama günlük yaklaşık 4000 
litre. Bu su barajlarımızın doluluk oranına göre hesaplan-
makta. Yani günlük bireysel su kullanımımızdan ziyade şu an 
elimizdeki su gibi düşünebilirsiniz. “Bu kadar harcamıyoruz 
ki, nasıl tükeniyor bu su?” diyebilirsiniz. Zaten doğrudan har-
camalar yazının başında da belirttiğim gibi dolaylı harcama-
larımıza göre daha az denebilir. Biz şu anda su sıkıntısı çeken 
bir ülkeyiz. Araştırmalara göre 2030 ve sonrasında yıllık kişi 
başı kullanılabilir su miktarı 1000 m3’e düşecek. Bu rakamın 
1000’in altına düşmesi ise bizim artık su fakiri bir ülke ola-
cağımız anlamına gelmekte. Suyumuz var gibi görünse de 
bilinçli tüketiciler olmadığımız sürece gördüğümüz şey bir 
seraptan ibaret olacak.

Peki bilinçli tüketim için neler yapabiliriz? Öncelikle en 
önemli amacımız su tüketimini azaltmak. Bahsettiğim gibi 
evlerde doğrudan tasarrufa gitmek basit. Bunun yanında 
dolaylı olarak harcadığımız suyun miktarını da bilmeli ve 
adımlarımızı buna göre atmalıyız. Gün içinde sıklıkla yaptığı-
nız şeyler için ne kadar su tükettiğinize internette güvenilir 
bi kaynaktan bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. İmkanımız 
varsa taşınım esnasında kullanılan sudan tasarruf etmek için 
sebzeleri doğrudan üreticiden alabilir, evimizde üretim yapı-

yorsak vahşi sulama değil basit damla sulama yöntemlerini 
tercih edebiliriz. Alışveriş yaparken belli başlı su tüketimi az 
olan markaları tercih edebiliriz. Ya da en önemlisi yenisini al-
mak yerine eski eşyalarımızdan yeni şeyler üretebiliriz. 

İleri dönüşüm

İleri dönüşüm artık işlevini yitirmiş eşyaları, kendi imkânları-
mızla, farklı, kullanılabilir yeni bir eşyaya dönüştürmektir. Bu 
işlem geri dönüşümden kaynaklanan su ve enerji kullanı-
mına karşı tasarruf etmemizi sağlarken, yeni alınacak bir eş-
yanın üretiminden kaynaklanacak su tüketimimizi de azaltır. 
Hem kendimiz hem çevremizdeki insanlar için yaptığımız 
dönüştürülmüş ürünler su tasarrufu yapmamızı sağlarken 
aynı zamanda kaliteli vakit geçirmemiz için de güzel bir yol 
olabilir. Eskiyen gömlekten çocuklara elbise, kullanılmayan 
kavanozlardan yapılan saksı, atık iplerinizle örebileceğiniz bir 
paspas, eski tekerleklerden yapılacak sehpa... Hayal gücü-
müzün ne kadar geniş olduğunu bize gösterecek ve inanın, 
ürettikçe tüketimden uzaklaşacaksınız. Bunun için internette 
bulabileceğimiz bir dolu hesap var. Kadın, erkek, genç, yaşlı 
hepimizin ihtiyacı su ve hepimizin sorunu su kıtlığı. Atacağı-
mız küçücük bir adımla, almaktan vazgeçeceğimiz tek bir 
kıyafetle, doğru ve bilinçli tüketimle su fakiri olmayı gecikti-
rebilir hatta belki bu sorundan tamamen kurtulabiliriz. Yaşa-
mak ve yaşatmak elimizde. Her zaman olduğu gibi. 

67Tez-Koop-İş Kadın

Biz şu anda su sıkıntısı çeken bir ülkeyiz. Araştırmalara göre 2030 ve sonrasında yıllık 
kişi başı kullanılabilir su miktarı 1000 m3’e düşecek. Bu rakamın 1000’in altına düşmesi 

ise bizim artık su fakiri bir ülke olacağımız anlamına gelmekte.
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Çocukluğumda anneannemin hikâyeleriyle geçerdi uzun 
kış gecelerimiz. Etrafında topladığında torunlarını, Hansel 
Gratel’in yerine Hasan ve Zeliş olurdu masallarındaki kah-
ramanların adları. Kimi gecelerse acıklı bir Balkan türküsü 
eşlik ederdi sobada yanan odunların sesine. Uykuya dire-
nirken göz kapaklarım anneanemin masallarındaki kötü 
kalpli adamların yaşadığı karanlık ormanda hayatta kalmayı 
başaran yetim çocukları, genç âşıkları ve partizanları hayal 
ederdim tavana yansıyan alevlerin gölgelerinde. Sonraları 
kitapların kelimelerinde ve Lumiere kardeşlerin 1895’te icat 
ettiği sinematografın ‘düş sarayları’nda beslenmeye devam 
etti hayal gücüm. Gerçekten de beyaz perdenin büyülü 
dünyasında izlediğimiz hikâyeler ve karakterlerle kurduğu-
muz ilişki, bize sunulan gerçekliğin arka sokaklarında neler 
olduğunu sorgulatacak ve içinde yaşadığımız dünyaya ve 
kendimize dair yeni anlamlar yaratmamızı sağlayacak kadar 
güçlüdür. Bir yılı aşkın bir süredir yani evlerimize kapandı-
ğımızdan bu tarafa, bir yandan yüzlerce film izlerken, diğer 
yandan da en büyük düş sarayında kesintisiz gösterilen 
‘kendi’ filmimi çekiyorum/z.. Tek kişilik sessiz ve siyah beyaz.. 
Çünkü sinema ilhamını hayatın kendisinden alan bir sanat.. 
Bu kadar çok sinemadan söz etmemin bir sebebi var elbet.. 
Evet, sevgili okurlarım, arkanıza yaslanın ve son zamanlarda 

sıkça duyduğumuz “aynı gemideyiz” söyleminin çağrıştır-
dığı ikonik bir filmden yola çıkarak, içinde bulunduğumuz 
hakikati yeniden ziyaret edelim ve sorgulayalım beraberce.. 
Patlamış mısırlarınız hazırsa ışıklar sönsün ve perde açılsın.. 

Titanik denilince bir çoğumuzun aklına güzel oyuncu Kate 
Winslet ile yakışıklı Leonardo Di Caprio’nun hüzünlü aşk 
hikâyesi gelir. Filmin hafızalarımıza kazınan sahnesi ise yok-
sul genç delikanlı Jack’in geminin pruvasında zengin ve 
güzel sevgilisi Rose’un kollarında Atlantik sularına bakarak 
‘Ben bu dünyanın kralıyım!’ diye haykırışıdır.  

Peki Titanik gerçekten de lüks bir gemide geçen zengin kız 
fakir oğlan romantik aşkının hikâyesi midir sadece? Gelin ro-
mantizmi güvertede bırakıp, Titanik’in alt katlarında ve arka 
koridorlarında neler olup bittiğine yakından bakalım. Ama 
gemideki bu gezintimize başlamadan  Titanik’in inşa edildi-
ği yıllara gidelim.. Belki tanıdık bir manzaraya rastlarız..

1900’ler.. Batı dünyasında birkaç yıl içinde milyonlarca insa-
nın hayatına mal olacak bir savaşı da başlatacak, makine-
leşmede ne pahasına olursa olsun, hız ve büyüklük yarışı 
yaşanmakta..

Yer Belfast, İrlanda.. Dev tersanelerde efsanevi transatlantik 
Titanik’in yapımı sürmekte.. Resmi kayıtlara göre bu üç yılda 

DENEME
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Titanik: Tanıdık bir gemi hikâyesi 

Boğulmak sınıfsal mıdır? 
Evet, sevgili okurlarım, arkanıza yaslanın ve son zamanlarda 
sıkça duyduğumuz “aynı gemideyiz” söyleminin çağrıştırdığı 
ikonik bir filmden yola çıkarak, içinde bulunduğumuz hakikati 
yeniden ziyaret edelim ve sorgulayalım beraberce.. Patlamış 
mısırlarınız hazırsa ışıklar sönsün ve perde açılsın..

Öğr. Gör. Dr. Ayten Semerci / Yıldız Teknik Üniversitesi - YDYO, Modern Diller
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8 tersane işçisi hayatını kaybeder. 28 ciddi kaza yaşanırken, 
218 adet küçük (!) iş kazası meydana gelir. Hayatını kaybe-
den işçilerden yalnızca beşinin kimliği kayıtlara geçer. Ka-
yıtlara geçmeyen bir başka şey de bir annenin hem oğlunu 
hem eşini kaybetmiş olduğudur. Ölen tersane işçilerinden 
birinin oğlunun da yine bir başka gemi inşası sırasında iş 
kazasında öldü/rüldü/ğü ortaya çıkar. Tuzla Tersanesi'nde 
taşeron işçi olarak çalışan İsmail Koyuncu Titanik gösteri-
me girdiğinde sadece 2 yaşındadır. Ve 26 yaşına geldiğinde 
kendisinden 110 yıl önce Belfast Tersanesinde 7 metre yük-
sekten düşerek ölen Sam Scott ile aynı kaderi paylaşaca-
ğını bilmeden izlemiştir muhtemelen bu trajik filmi..   Ama 
ölümler ne inşaatları durdurur ne Titanik’i..

Tarihler 10 Nisan 1912’yi gösterirken döneminin en hızlı, en 
büyük, en ileri teknolojisine sahip dev gemi yaklaşık 2200 
yolcusu ve mürettebatıyla yeni dünyaya doğru yola çıkar.   
Titanik yalnızca en’leri temsil etmekle kalmaz, aynı zaman-
da yirminci yüzyıl başları Avrupa ve Amerika’nın sosyal dü-
zeninin de birebir yansıdığı küçük bir evrendir aslında.  Birinci 
sınıf yolcular yüzme havuzlarında, canlı müzik eşliğinde, şık 
elbiseleriyle akşam yemeklerinin tadını çıkarttıktan sonra iki 
geniş yatak odalı lüks banyolu süitlerinde dinlenmeye çe-
kildiğinde, sayıları yedi yüzden fazla olan tüm üçüncü sınıf 
yolcular, biri kadınlara diğeri ise erkeklere ayrılmış sadece 
iki adet banyo önünde sıraya girmek zorundadırlar. Evet 
Titanik sadece bir gemi değildir görüldüğü gibi.. Düzenin 
yüzen bir modelidir.. Ve belki de sırf bu yüzden ‘batmaz’ 
denilen devasa gemi, buzdağına çarpmadan çok önce su 
almaya başlamıştır..

Yaşamla ölüm arasındaki mücadelemiz hem bireysel hem 
de toplumsal koşullar tarafından şekillenir. Fiziksel gücü-
müz, genetik özelliklerimiz kadar, hayatta kalma şansımızı 
belirleyen şeyler eğitim düzeyimiz, yeterli ve dengeli bes-
lenip beslenemediğimiz, sağlıklı bir çevrede yaşayıp yaşa-
madığımız, iş güvenliği ve güvencesi olan bir işte çalışıp ça-
lışmadığımız ve sosyal ilişkilerimizin bize sağladığı destektir. 
Yani aslında yaşamsal bir tehdit ve tehlike söz konusu ol-
duğunda büyük oranda sosyo ekonomik statüdür Azrail’in 
adresini belirleyen.. Bir başka ifadeyle, yolcusu olduğunuz 
gemide kimin kurtulacağını ve kimin karanlık sulara gömü-
leceğini belirleyen Titanik’te biletinizin hangi sınıfta olduğu-
dur.  Çok mu iddialı geldi bu sözler.. Öyleyse rakamlar belki 
daha net anlatır su alan gemideki yolculara dair sınıfsal ha-
kikati..

Titanik’te birinci sınıf yolcularının %63’ü

İkinci sınıf yolcularının %42’si ve 
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Titanik inşa 
ediliyor
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Üçüncü sınıf bileti olan yolcularınsa sadece %24’ü kurtul-
mayı başarabilmiştir. Oysa herkes ‘aynı gemide’ olduğunu 
ve ortak bir kaderi paylaştığını sanmaktadır. Peki nedir bu 
sınıfsal farkı yaratan? 

Her şeyden önce gemi birinci sınıftaki yolcuların konfor ve 
güvenlik öncelikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Örne-
ğin tehlike anında kullanılacak tahliye botları birinci ve ikin-
ci sınıf yolcuların kaldığı kamaralara yakın olacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Bu yüzden üçüncü sınıfta kalan yani gemi-
nin en ucuz biletli yolcuları gemi su almaya başladığında 
onlarca merdiveni, uzun ve karmaşık koridorları aşmaya 
çalışarak kendilerini kurtaracak olan botlara ulaşmaya 
çalışmışlardır. Ne yazık ki bu yolcular olağan seyir halin-
de, kendilerini birinci sınıf yolculardan ayıran ve ödedik-
leri biletin parasına dahil olmadığı için girmelerinin yasak 
olduğu, kilitli kapılar ardındaki koridorları ve çıkış yollarını 
bulmaya çalışarak kaybetmişlerdir en değerli anları. Bu 
esnada birinci sınıf yolcular tehlikeyle ilgili uyarılmışlar ve 
gemi mürettebatı, kaptanı ile olan yakın ilişkileri nedeniyle 
önlemler konusunda hemen bilgilendirilmişlerdir. Hâlbuki 
İsveç, Finlandiya, Rusya, Suriye gibi ülkelerden Amerika 
ve Kanada’ya yeni bir hayat umuduyla yola çıkan üçün-
cü sınıfın göçmen yolcularının panik anında anadillerinde 
olmadığı için verilen talimatları ne oranda anlayabildikleri 
de bir başka sorundur. 

Tüm batan gemilerde ‘önce kadınlar ve çocuklar’ ilkesi 
gereği öncelikli olarak kadınların ve çocukların kurtarıl-
mış olduğu efsanesinin ne kadar gerçek olduğuna da 
yakından bakalım isterseniz. Evet gerçekten de Titanik’te 
kurtulanların cinsiyet istatistikleri kadınların ve çocukla-
rın hayatta kalma oranlarının oldukça yüksek olduğunu 
gösterse de daha dikkatli bir inceleme sınıfsal farkların 

kadınların hayatta kalma şanslarını nasıl etkilediğini ortaya 
koyar. Birinci sınıfta yolculuk eden kadınların %97 si botla-
ra binerek hayatta kalmayı başarırken, üçüncü sınıfa biletli 
her iki kadından biri hayatını kaybetmiştir. Demek ki önce 
kadınlar ve çocuklar ama önce birinci sınıfa biletli kadınlar 
ve çocuklar prensibidir geçerli olan Titanik’te..

Gelin şimdi sizi yazının, yolculuğun ve filmin son daki-
kalarına götüreyim… Günter Wallraff ‘ın meşhur kitabı En 
Alttakiler’i gibi hem mecazi hem de sözlük anlamıyla en 
alttakilere doğru bitsin hikâye.. Dışarıdan da görülmeyen 
bir yerindeyiz geminin.. Deniz seviyesinin bile metreler-
ce altında ‘Kara Ekip’ olarak adlandırılan 150’ye yakın işçi, 
her gün ne gün ışığını ne de denizin mavisini görmeden, 
geminin yolculuğuna devam edebilmesi için tonlarca 
kömürü binlerce derece ısı üreten dev buhar kazanlarına 
atmaktadır. Gemi buzdağına çarpar.. Büyük bir sarsıntıyla 
okyanusun ortasında yanarak anında hayatını kaybeden-
lerin arkadaşları kara emekçiler asıl fedakârlığı göstererek 
geminin yüzmesini sağlamak üzere son ana dek işlerini 
yapmaya devam ederler. Bunu nereden bildiğimize ge-
lince.. Hepimizin aynı gemide olduğu mitinin gerçek yü-
zünü aydınlatmak istercesine, Titanik batarken son ana 
dek ışıkları sönmemiştir…

KAYNAKÇA
https://www.encyclopedia-titanica.org/fatal-journey-third-class-
men.html
https://titanicstory.wordpress.com/2012/04/09/titanics-coal-wor-
kers-were-unsung- heroes/#:~:text=Titanic's%20infamous%20
%E2%80%9CBlack%20Gang%E2%80%9D%20refers,were%20
never%20seen%20by%20passengers.
http://www.icyousee.org/titanic.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/6099/ 609964309005/html/
index.html
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İsmail Koyuncu, 26 yaş, 
Tuzla Tersanesinde hayatını 
kaybeden işçi
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DÜNYADAN 
HABER

Avrupa Kadın Lobisi (EWL), İstanbul Sözleşmesi'nin 
10'uncu yıldönümünü kutlamak için “Erkek Şiddetinden 
Uzak Bir Avrupa'ya Doğru” adlı yeni bir rapor yayınladı. 

Rapor kadınlara yönelik erkek şiddetinin endişe verici bir 
şekilde artması ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanma 
durumunun ilişkisine dayanıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni 
onaylayan 23 ülkede süreç içinde elde edilen başarılar 
belirtiliyor ve Sözleşme'nin şiddetle mücadelede önle-
me, kovuşturma ve koruma tedbirlerinde olumlu değişik-
likleri teşvik etmekteki kilit rolünün altını çiziyor.

Rapordan bazı bulgular: İncelenen 23 ülkeden 14'ünde 

İstanbul Sözleşmesi  
yaşatıyor

(yüzde 61), kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ve 
aile içi şiddeti önleme çabaları yoğunlaştı;

İncelenen 23 ülkeden 15'inde (yüzde 65), soruşturma ve 
kovuşturmadaki gelişmeler hâlihazırda görülebilir.

İncelenen 23 ülkeden 19'u (yüzde 83) şiddet mağduru 
kadınlara ve aile içi şiddet mağdurlarına yönelik koruma 
hizmetleri iyileşti.

Rapor aynı zamanda EWL'nin, Türkiye'nin Sözleşme'den 
çekilme kararına dair ciddi endişelerin bir ürünü ve 
EWL’nin dile getirdiği üzere rapor kısaca İstanbul Sözleş-
mesi’nin kadınların hayatını kurtardığını ortaya koyuyor.
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PSİKOLOJİ

Uzman Psikolog  Ayla Yılmaz

Yaklaşık bir buçuk senedir salgın ile yaşamaya çalışırken bir 
yandan güçlendik ve yeni beceriler kazandık bir yanıyla da 
yayılan yanlış bilgiler, şeffaf olmayan yönetim, adaletsiz ve 

yetersiz sağlık sistemi, yaşadığımız kayıplar ve hastalık deneyim 
ve tanıklıkları ile endişe seviyemiz arttı ve bazen bu endişeler ile 

başa çıkamadık.

Kendine yardım

Dünyada ve Türkiye’de kendine yardım kapsamında bir-
çok kitap basılıyor ve geniş kitlelerce okunuyor. “En çok 
satanlar” reyonunda satılan kitapların psikoloji kitabı olarak 
tanıtılmasının yanında yazarlarının ruh sağlığı çalışanları 
olmadığı, incelendiğinde fark ediliyor. Metroda, billboard-
larda, sosyal medyada bolca reklamları yapılan kitapların 
hangilerinin bilimsel çalışmalar sonucunda yazıldığı, han-
gilerinin umut tacirliği ile para kazanmayı hedeflediğini 
anlamak, ruh sağlığı alanının dışından biri için oldukça zor. 

Bu sebeple bu sayıda, kendine yardım kitapları arasından, 
ruh sağlığı alanında kabul görmüş ve önerilen; “Eyvah! 
kötü bir şey olacak” kitabının içeriğinden bahsedeceğim. 
Yaklaşık bir buçuk senedir salgın ile yaşamaya çalışırken 
bir yandan güçlendik ve yeni beceriler kazandık bir ya-
nıyla da yayılan yanlış bilgiler, şeffaf olmayan yönetim, 
adaletsiz ve yetersiz sağlık sistemi, yaşadığımız kayıplar 

ve hastalık deneyim ve tanıklıkları ile endişe seviyemiz arttı 
ve bazen bu endişeler ile başa çıkamadık. 

Yukarıda ismini verdiğim kitap, şema terapi tekniklerini içe-
riyor ve herkesin farklı düzey ve biçimlerde sahip olduğu 
“erken dönem uyum bozucu şemalar” ve düşünce kalıp-
larını açıklayarak başlıyor. “Çünkü ruhsal şikâyetlere neden 
olan düşüncelerin aslında zihnimizde önceden var olan 
düşünce kalıplarından kaynaklandığını biliyoruz”. Endişe 
sorunlarında belirgin etkisi olan 6 şema bulunmaktadır, bu 
şemalara aşağıdaki cümlelerle örnek verilebilir;

 “Bir tehlike varsa ben buna dayanamam”- Dayanıksızlık 

“İnsanlar eninde sonunda beni aldatacaklar, kötü davrana-
caklar”- Kuşkuculuk

“Hayatta eninde sonunda kötü olaylar olacak”- Karamsarlık 

“Sevdiğim kişi benden bir gün vazgeçecek”- Terk edilme
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“Benim için fark etmez, senin neye ihtiyacın varsa o olsun”- 
Fedakarlık

“Bu hatayı yapmayacaktım, başıma ne gelirse hak ediyo-
rum"- Cezalandırıcılık 

Paylaştığım bu cümlelerin ilk dördü evham, son ikisi ise 
vicdan alanları ile ilişkili şema örnekleri. “Evhamda, kendi 
başımıza gelebilecek tehlikeleri savuşturmak için uğraşlar 
içindeyizdir; vicdanda ise bir türlü başkalarından kendi ihti-
yaçlarımıza sıra gelmez.”

Bu şemalar zamanında işimize yaramış olsalar da şimdi 
yaşama sevinci ve anlama ulaşmamızın önünde en bü-
yük engellerdir. İhtiyaçlarımızın karşılanmaması, mizacın 
etkisi ve içinde bulunduğumuz toplumun özellikleri ile şe-
killenen erken dönem uyum bozucu şemalar; barınmak, 
güvende hissetmek, sevilmek, sayılmak, adalet, gerçekçi 
sınırlar gibi ihtiyaçlara ulaşmak için oluşur, ama bir şekilde 
bozulduktan sonra da ihtiyaca ulaşmaktan alıkoyar.   

Şema terapi, taşıdığımız şemaların değişmesi için bilişsel, 
duygusal ve davranışsal teknikler sunmaktadır. 

Şemalarımızın tetiklendiği durumlarda gerçek dışı düşün-
celerle başa çıkmanın yöntemlerinden bir tanesi bilişsel 
tekniklerden ilki olan “aşağı ok” tekniğidir. Kişi, sahip olduğu 
olumsuz düşüncelerin asıl kaynağını bulmak için kendine 
“bu düşünceyi kabul edersem, bu durumun olması benim 
için niçin kötüdür/en kötü ne olur/bunun kötü yanı nedir” 
sorularını sorabilir. Birkaç aşama bu yöntemle ilerlediğimiz-
de korkumuzun asıl nedenine ulaşabiliyoruz. 

Şemalarımız ve şemalarımızı tetikleyen durumlar arasında 
mesafe koymamıza yardımcı olan ikinci bilişsel teknik ise, 
“kanıt ve karşı kanıt” tekniğidir. Bu çalışmada, sahip oldu-
ğumuz otomatik düşünceyi (örn: kalbim çok hızlı çarpıyor, 
nefes alamıyorum, kalp krizi geçireceğim) geçerli kılacak 
bütün kanıtları toplarız, ikinci aşamada düşüncenin geçerli 
olmayacağına dair karşı kanıtları toplarız. Kanıt ve karşı ka-
nıtları kağıda yazdıktan sonra, iki tarafı da değerlendirip, 
otomatik düşüncemize alternatif bir yeni açıklama ararız. 
Bu çalışma sonrası ortaya çıkardığınız yeni açıklamayı, bir 
karta, kağıda yazarak, endişe anında kolay erişebileceğiniz 
bir yerde tutabilirsiniz, böylece otomatik düşüncelere ken-
dinizi bırakmadan başa çıkma kartınıza bakarak kendinizi 
dengelemenizin daha kolay olması mümkün olur.

Şema değişimleri için kullanılan bir diğer teknik olan dav-
ranışsal teknikler ise, şema tetiklendiğinde yaptığımız ya da 
yapmadığımız davranışların farkına varmayı ve alternatifini 
üretmeyi amaçlıyor. Bu konudaki en kısa hatırlatma şudur; 
“yaptığını yapma, yapmadığını yap”. Semamıza bağlı olarak 
gelişen davranışları belirledikten sonra (örn: bedenimizde 
hissettiğimiz en ufak ağrı için hastaneye gitmek), şemaya 
bağlı olduğuna karar verdiğimiz davranışlar için bir “üzeri-
ne gitme listesi” hazırlayabiliriz. Hastaneye gitmeyi tek bir 
davranış olarak değil, tek tek parçalara bölerek düşünmek 
( örn: hastaneye gitmek için üstünü değiştirmek, bir yakınını 
aramak, taksi çağırmak vs) ve ardından her adımda davra-
nışın bir parçasından vazgeçmek ve en sonunda endişeyi 
hissettiğinizde o davranışı hiç yapmamayı hedefleyerek bir 
süreç planı hazırlamak, şemayı beslememeye ve etkisinin 
zamanla azalmasına faydalı olacaktır.

Şema değişimi için özellikle terapilerde daha sık kullanılan 
teknik ise duygusal tekniktir. Duygularımız, düşünceler ve 
davranışlar gibi ruhsal şikâyetlerimizin önemli bir bileşimidir. 
Kimi zaman çok yoğun birkaç duygu arasında savrulurken, 
bazen de duygularımızı tanımlayamayabiliyoruz. Duygular 
donuklaşmış olabiliyor ya da yoğun duygularımız dışında 
başka duyguya yer kalmayabiliyor. İlk olarak, yaşadığımız 
sorun ne ise, o sorun içindeyken (şemalarımızın tetiklendiği 
zamanlarda) öne çıkan duyguları tanımlamakla başlamak 
iyi olabilir. Duyguyu bedenimizin nerelerinde hissediyoruz? 
Şiddeti nasıl? Duyguyu bedenimizde araştırırken şu soruları 
sorabiliriz kendimize; bu duyguyu ilk defa hayatımda hangi 
olayla yaşadım? İlk tanışıklığım ne zaman? Yetişkin olarak 
yaşadığımız endişe ataklarında, bir çocuk gibi hisseder ve 
deneyimleriz o anları. Bir çocuk gibi korkar ve endişeleni-
riz. Soruları sorup ilk anılara ulaştığımızda, görselleştirme 
çalışması ile o anı gözlerimiz kapalı canlandırır ve o korkan 
çocuğa ihtiyacını sorarız. Erişkin yanımızla, o korkmuş ya 
da yaralı çocuğun ihtiyacını karşılamayı hedefleriz. Nasıl bir 
yeniden ebeveynlik ona iyi gelirdi?

Eğer anlattığım tekniklerin size faydalı olacağını düşündüy-
seniz, kitabı edinmenizi ve kendi kendinize destek olmaya 
başlamanızı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte endişe şikâ-
yetlerinizin çok yoğun olduğunu ve başa çıkamadığınızı 
düşünüyorsanız, ruh sağlığı uzmanlarından destek alma-
nızı öneririm. 
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İhtiyaçlarımızın karşılanmaması, mizacın etkisi ve içinde bulunduğumuz toplumun 
özellikleri ile şekillenen erken dönem uyum bozucu şemalar; barınmak, güvende 

hissetmek, sevilmek, sayılmak, adalet, gerçekçi sınırlar gibi ihtiyaçlara ulaşmak için 
oluşur, ama bir şekilde bozulduktan sonra da ihtiyaca ulaşmaktan alıkoyar.   
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SPOR

Ada Hegerberg, futbolun erkek oyunu olmadığını bizlere gösteren öncü kadın 
futbolculardan biri. Ayağına taş değmesin. 

Kadın futbolunda bir öncü:  

Ada Hegerberg

kabul edilmeye başlarlar. 

Ada Hegerberg, Mayıs 2012 Statoil Ayın Yeteneği ödülü-
nü alır. 2012 Topserrien sezonunu 18 maçta 24 gol atarak 
tamamlar. 2012 yılında 2012 Norveç Kadınlar Kupası yarı 
finali maçında Amazon Grimstad’ı 3-0’lık skorla geçer-
ken, Hegerberg maçta 2 gol atar. Turnuvanın finalinde 
Røa ile oynadıkları maçta 4-0 galip gelirler. Ada Heger-
berg bu maçta hat-trick yapar. 

2013 yılında ablasıyla birlikte Alman takımı 1. FFC Turbine 
Potsdam ile 30 Haziran 2014'e kadar sürecek bir sözleş-
meye imza atarlar. Hegerberg Frauen-Bundesliga'daki 
ilk golünü 3-1 kazandıkları SC Freiburg maçında atar. 

Almanya’daki ilk 
sezonunda ligde 
2. olurlar. 2012-13 
DFB-Pokal tur-
nuvasında final- 
de VfL Wolfsburg 
takımına 3-2 ye-
nilerek turnuvayı 
tamamlarlar.

Ada Hegerberg 
2014 yazında  
Olympik Lyon ta-
kımında top koş-
turmaya başlar. 
Fransa’daki ilk se-

Tam adı Ada Martine Stolsmo Hegerberg’dir. 10 Tem-
muz 1995 tarihinde Norveç’te doğar. Sunndalsøra'da 
büyürken ablası Andrine Hegerberg ile birlikte Sunn-
dal Fotball takımında oynar. 2007 yılında ailesiyle birlik-
te Kolbotn’a taşınırlar. Hegerbeg yine ablasıyla birlikte  
Kolbotn takımında oynamaya başlar. İlk profesyonel de-
neyimini 2010 yılında Kolbotn takımında yaşar. 6 Ağus-
tos 2011'de 4-1 kazandıkları Røa maçında yedi dakikada 
üç gol atar. Bu maçın sol golü ablası Andrine’e aittir.

Toppserien’de hat-trick yaptığında 16 yaşındadır. Bu ona 
hat-trick yapan en genç oyuncu unvanını getirir.  Yine 16 
yaşında, 2011 Toppserien sezonunu takımının en skorer 
ismi olarak tamam-
lar. Bu defa da ligin 
“Yılın Genç Oyuncu-
su” ödülünü kazanır. 
2012 sezonunu ön-
cesi ablasıyla birlik-
te Stabæk takımına 
katılırlar. Mayıs 2012 
tarihinde 8-2 ka-
zandıkları Fart ma-
çının ilk yarısında 5 
gol atarlar. Artık kız 
kardeşler, Norveç 
kadın futbolunun 
en büyük yetenek-
lerinden biri olarak 
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zonu başarılı geçer. 22 lig maçında 26 gol atarak takı-
mıyla Division 1 Féminine'i lider olarak tamamlar. Coupe 
de France Féminine turnuvası finalinde 47. dakikada bir 
gol atar, maç sonunda Lyon, Montpellier'i 2-1 mağlup 
ederek kupayı kazanır. 2015-16 sezonunda oynadıkları 
PSG derbisinde yine hat-trick yapar, maç 5-0 Lyon'un 
üstünlüğüyle biter. Ekim 2008'de PSG’ye karşı hat-trick 
yapan en son oyuncu olan Julie Morel'den sonra PSG'ye 
karşı hat-trick yapan ilk oyuncu olur. Kasım ayında Lyon 
ile sözleşmesini 2019 yılına kadar uzatır. 8 Mayıs 2016 
tarihinde Lyon bir kez daha şampiyonluğa ulaşır. He-
gerberg, 21 maçta attığı 33 golle ligin en 
skorer ismi olur. Bir hafta sonra takımıyla 
yine Coupe de France Féminine'i kazanır. 
Aynı sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi'ni kazanır. Final mücadelesinde 1 gol 
attı, uzatmalardan sonuç çıkmayan maç-
ta seri penaltılarda bir penaltı kaçırması-
na rağmen maçı kazanırlar. Hegerberg, 
9 maçta 13 gol atarak turnuvayı gol kralı 
olarak tamamlar.

Hegerberg, milli düzeyde 2011 yılından bu 
yana genç ve ana takımda görev yapmak-
tadır. 2013 yılında ülkesiyle birlikte UEFA 
Women's Euro 2013 turnuvasında finale 
çıkar. 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 
UEFA Women's Euro 2017 turnuvalarında 
oynar. 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 

için kadroya seçilir. Grup maçlarında 3 gol atar. Göster-
diği performansla turnuvanın En İyi Genç Oyuncu ödü-
lüne aday gösterilir. Ocak 2016'da Norveç'teki en iyi fut-
bolcuya verilen Norveç Altın Top ödülünü kazanır. Ödül 
tarihinde bu ödülünü kazanan ilk kadın futbolcu olur. Ve 
3 Aralık 2018 tarihinde tarihte ilk kez verilen Ballon d'Or 
Féminin ödülünü kazanır. 

Ada Hegerberg, futbolun erkek oyunu olmadığını bizle-
re gösteren öncü kadın futbolculardan biri. Ayağına taş 
değmesin. 
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“Savaşılan şey tek tek erkekler değil, 
erkeklik dediğimiz, ataerkinin adeta 
tetikleyicisi olan şeydir. Ve de erkeklik 
olgusu erkeğin bizatihi kendini de bir 
anlamda ezmektedir.”

Judith Butler

Postmodern  

feminizmin öncülerinden  
Judith Butler

Judith Butler, 24 Şubat 1956 tarihinde Cleveland, Ohio, 
ABD’de doğmuştur. Musevi asıllı olan Butler’ın çocuk-
luğu Ortodoks, muhafazakâr ve reformcu sinagoglar 
arasında mekik dokumakla geçmiş, seküler eğitimle 
üniversite yıllarında tanışmış, dinler ve cinsiyetler üze-
rine düşünmeye ve çalışmaya başlamıştır. Michel Fou-
cault’dan etkilenen Butler, feminizm, cinsiyet ve kurum-
laşmış aidiyet üzerine yoğunlaşmıştır. Butler, feminist 
felsefe, queer kuramı, siyaset felsefesi ve etik alanların-
da yoğunlaşmış postmodern feminizm akımının öncüle-
rinden olmuştur.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de Retorik ve Karşılaş-
tırmalı Edebiyat Bölümünde profesör olmanın yanı sıra 
felsefe profesörüdür. Günümüzde queer  ve feminist ku-
ramın önde gelen düşünürlerinden biri ve aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun zamandır LGBTİ+ 
mücadelesi içerisinde yer alan bir politik aktivisttir.

Butler, 1980’lerin sonuna doğru, farklı öğretim ve araş-
tırma merkezleri arasında feminizmin “ön kabullenilmiş 
terimlerini” sorgulamak için Batılı feminist teorinin için-
de “post-yapısalcı” çalışmalarda bulunmuş; Johns Hop-
kins Universitesi ve İnsanbilimleri Merkezi’nde bilimsel 
çalışmalar yapmıştır. Postmodern feminizm kavramı ve 
teorisi, Cinsiyetlerin Huzursuzluğu kitabının yazarı Judith 
Butler’ın öncülüğünde eşitlik feminizmi üzerine kurul-
muştur. Butler, toplum cinsiyeti ve biyolojik cinsiyet ol-
mak üzere iki cinsiyetten bahsetmiş; cinsiyet kimlikle-
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rinin ortak kabul edilebilmesinin cinsiyetler arasındaki 
farklılıkların daha az güçlü olmasıyla bağlantılı olduğu-
nu savunmuştur.

Cinsel kimliğin (toplumsal cinsiyetin-gender) kuruluşun-
da belirli normların -mesela kadınların çocuk doğurma-
ları gerekliliğiyle ilgili norm- söylem ve kurumların et-
kinliğini savunan (ve bu açıdan gayet Foucaultcu olan), 
beden algısında da bazı özsel unsurların değil, bu norm-
ların belirleyici olduğunu söyleyen feminist kuramcıdır.

Butler, 1990’lı yılların başında yayımladığı Cin-
siyet Belası ve Bela Bedenler çalışmaların-
da toplumsal cinsiyetin performatif bir 
biçimde üretildiğine, yani bireyden 
bağımsız olarak sürekli yeniden 
üretilen toplumsal bir inşa oldu-
ğunu iddia ederek toplumsal 
cinsiyet çalışmaları alanında 
çığır açmıştır.

“Cinsiyet", zaman boyunca 
maddeselleşmesi mecburi 
kılınmış ideal bir yapıdır. Bu, 
bir bedenin değişmez koşu-
lu ya da tek gerçeği değildir, 
fakat düzenleyici normların 
cinsiyeti maddeselleştirdiği 
ve bunu söz konusu normların 
mecburi yinelemesi aracılığıyla 
mümkün kıldığı bir süreçtir. Cinsi-
yet, kişinin kendi hakkında verdiği bir 
beyana dayalı tanımdır. Yani kişi kendi 
hakkında "ben kadınım" , "ben erkeğim" 
ya da "ben non-binary'im (ikili olmayan)" ta-
nımlaması yapıyorsa bu onun toplumsal cinsiyet-
ten bağımsız olarak cinsiyetini; cinsel kimliğini oluşturur.

Butler’ın teorisi son 30 yıla damga vuran, feminizmin, 
cinsel kimliklerle ilgili hareketlerin sınırlarını da aşan si-
yasi bir yaklaşımın öne çıkan tüm özelliklerini oldukça 
derinlikli biçimde içeriyor. Bu derinlik sayesinde oldukça 
etkili ve etkileyici de oluyor. 

Butler, feminizm üzerine oldukça kritik konular üzerinde 
de duruyor. Feminizm bir kadın egemenliği demek de-

Butler, 1990’lı yılların başında yayımladığı "Cinsiyet Belası" ve "Bela Bedenler" 
çalışmalarında toplumsal cinsiyetin performatif bir biçimde üretildiğine, yani 
bireyden bağımsız olarak sürekli yeniden üretilen toplumsal bir inşa olduğunu 
iddia ederek toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında çığır açmıştır.

ğildir! Feminizm kadını kutsallaştırıp en tepeye koyma 
amacında değildir. 

Kadınları ezdiği kadar olmasa da erkeği de ezen bir ol-
gudur ataerkilizm. Elbette ki kadınlar olarak bunun farkı-
na, ayırdına varmak, ezilen olarak çok daha etkili oluyor. 
Ama erkekler genel olarak bu sistemde ezilen tarafta 
kadınlar kadar yer almadıkları için erkeğin toplumsal cin-
siyet ve ataerkilizm dayatmalarını fark edip bunlara karşı 

çıkması adeta kendi için ‘‘rahat’’ olan bir tahttan in-
mek anlamına geliyor. Bu rehavetten dolayı 

da kimi erkekler ataerkilizm olgusunu hiç 
fark etmemeyi tercih ediyorlar. Ya da 

en azından yokmuş gibi, olması ge-
reken buymuş gibi davranıyorlar. 

Ama asıl olması gereken şey o 
taht olarak nitelendirilen şeyin 
ortadan kalkmasıdır. Bu tahta 
kadınlar geçse bu sefer de 
kadınlar kategorisi üzerin-
den kurulacak bir toplumsal 
cinsiyet dayatması ortaya 
çıkacak, az önce bahsettiği-
miz durum meydana gele-
cektir. Butler bu açıdan çok 
mühim bir konuya parmak 

basar: Savaşılan şey tek tek 
erkekler değil, erkeklik dediği-

miz, ataerkinin adeta tetikleyicisi 
olan şeydir. Ve de erkeklik olgusu 

erkeğin bizatihi kendini de bir an-
lamda ezmektedir. 

Dil ve söylem ile cinsiyetlendirilmiş beden 
ve toplumsal cinsiyet kavramının ortaya çıktığını 

söyleyen Butler, bu postyapısalcı duruşuyla postmo-
dernist feminist düşünceyi hayat geçirmiş oldu.

Sonuç olarak Butler, kimi zihinlerde yanlış ve dışlayıcı 
olan zihinsel inşayı bozup baştan inşa etmeye davet et-
miş, önceki cinsiyet ve toplumsal cinsiyet üzerine olan 
araştırmaları ve çalışmaları analizleyip sentezlemiş, top-
lumsal cinsiyetin cinsiyetler üzerindeki hegemonyasını 
gözler önüne sermiştir. 
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Masallar ve 
Toplumsal Cinsiyet

Çoğumuzun çocukluğunda hayal dünyalarımızı ma-
sallar süslemiştir, değil mi?  Onların sayfalarına doku-
namadığımızda bile duyduklarımızla küçük aklımızda 
filmler canlandırır, kendimizi karakterlerin yerlerine 
koyar, onlarla özdeşleşirdik. Henüz tecrübe kazanma-
dığımız hayatımızda dinlediğimiz yabancıların hikâye-
lerinden dersler çıkarırdık. Yabancılardan herhangi bir 
şey alınmaması gerektiği ve iyileri her zaman aydınlık 
günlerin beklediğini masallardan öğrenmiştik. Nedeni 
de şuydu: o tekrar tekrar dinlemek için can attığımız 
masalların içinde gerek gizli gerek açık o kadar çok 
mesaj vardı ki. Hepimizin bildiği gibi; iyi-kötü, güzel-çir-
kin gibi net ayrımların bulunduğu masallar genellikle 
iyilerin kazanması ve ödüllendirilmesi ile biter. Böyle-
ce çocuklar kendi tarafını seçer. Nasıl aile, yakın çevre 
çocuğun gelişiminde büyük rol oynuyor ise çocukları 
büyüttüğümüz masallarda karakter oluşumunda bü-

SANAT VE  
TOPLUMSAL 

CİNSİYET

Deniz Hazal Yılmaz, İrem Nur Özel, Kardelen Kaya, Özge 
Zeynep Yılmaz, Seray Bayram (Dilimiz Aşınmasın)
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Hepimizin bildiği gibi; iyi-kötü, güzel-
çirkin gibi net ayrımların bulunduğu 
masallar genellikle iyilerin kazanması ve 
ödüllendirilmesi ile biter. Böylece çocuklar 
kendi tarafını seçer. Nasıl aile, yakın çevre 
çocuğun gelişiminde büyük rol oynuyor 
ise çocukları büyüttüğümüz masallar da 
karakter oluşumunda büyük bir rol oynar. 
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yük bir rol oynar. Hayatımızda bu kadar önem kapla-
yan çocukluk döneminde şekillenen beyinlerimiz ise 
sonraki hayatlarımızda yapacağımız her seçimde ve 
her düşüncede bizleri etkiler.

Hemen hemen her çocuğun okuduğu ya da aileleri 
tarafından onlara okunan klasikleşmiş masallarda ne-
redeyse her zaman bir kadın karakter görmek müm-
kün. Klasikleşmiş masallarda prenses olarak karşımıza 
çıkan kadınlar neredeyse her zaman onları kurtaracak 
olan prenslerini bekliyorlar. Ancak gerçek hayatta bü-
tün prensesler, hayatları boyunca yakışıklı prenslerini 
bekleyip gün geldiğinde onların beyaz atlarına at-
layıp da gitmezler. Hayat böyle değildir, olmamalıdır 
da… Hiç merak ettiniz mi, neden hiçbir zaman kadın 
karakter kurtarıcı olmuyor diye? Neden elmadan ze-
hirleniyor ve bayılıyor, parmağına iğne batıyor uyuyor 
da bir erkeğin onu kurtarmasına ihtiyaç duyuyor? İşte 
tam burada, beş öğrenci olarak kırmaya çalıştığımız 
cinsiyetlere yüklenen normlar ve dilimizi bunlardan 
nasıl ayıklayabileceğimizi bulacağız. Bu normlar yıl-
lar boyunca hayatın içine işleyen ve gün geçtikçe de 
köklerini toplumun daha da derinlerine salmakta olan 
değiştirilemez gibi görülen tabulardır. Toplumun her 
bireyinin karşı karşıya geldiği bu kurallar kendi içle-

rinde sınırlarını çoktan belli etmiştir ve her bireyin ona 
uyum sağlaması için onları bu sınırlara uygun bir şe-
kilde törpülenmeye çalışır. Neden? Çünkü yaşadığımız 
toplum kadınlara çalışmayı, erkeklere de çalışmak dı-
şındaki sorumluluklarını yakıştıramamaktadır. Toplum-
sal normların sınırlarına göre rolleri biçilen biyolojik 
cinsiyetlere ise görevleri özellikle dil vasıtasıyla öğre-
tilmektedir. 

Dil, toplumun her alanında insanların kendini ifade et-
mekte ve düşüncelerini paylaşmakta başvurduğu bir 
iletişim aracıdır. İnsanlar dil aracılığıyla kendilerini ve 
düşüncelerini belirtme fırsatı bulur. Ancak dilin etkisi 
sadece konuşmakla sınırlı değildir. Hayatın her alanın-
da kullanılan dil, çocukluktan itibaren gelişir ve gelişi-
miyle de zihinleri şekillendirir. Dil gelişimi ise bebeklik-
te başlar. Bebek doğduğu andan itibaren renkleri, sa-
yıları, kelimeleri ve sembolleri diline kazandırarak ko-
nuşmayı öğrenir. Dolayısıyla bir bebeğin, bir çocuğun 
çevresinde gördüğü ve duyduğu her şey onun dilini ve 
zihnini etkiler. Bebeklikten itibaren prens-prenses, ka-
dın-erkek ilişkileri odaklı masallarla büyüyen çocukla-
rın zihinlerinde en nihayetinde cinsiyetlere yüklenmiş 
özelliklerin ve görevlerin olmaması imkânsızdır. Cinsi-
yetçi terimler içeren masallarla büyümüş bir çocuğun 
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düşüncelerinin belli bir yöne kayması sonucunda ise 
büyürken ve büyüdükten sonra aldığı bütün kararlarda 
ayırımcı tutumun izlerine de rastlanmaktadır. Özellikle 
toplumun cinsiyetlere atfettiği özellikler ve görevlerin 
yanı sıra çocukluktan yetişmiş zihinlerin cinsiyetlerin 
eşitliği karşısında bir tutum sergilemeleri olağan bir 
durum halini alabilmektedir.

Toplumsal cinsiyet ise kullanılan ayrımcı dilin bir sonu-
cu olarak kabul edilebilir. Tanım olarak toplumun biyo-
lojik cinsiyetlere göre kadın ve erkeğe atadığı rollerin 
tümüdür. Geçmişe bakarsak, eski zamanlarda fiziksel 
güç ön plandaydı. Bu yüzden de erkekler hep savaşcı 
ve avcı konumunda bulunuyordu. Zaman geçtikçe fi-
ziksel güç önemini kaybettiği halde insanlar akıllarına 
yerleşmiş olan normlardan kurtulamadı ve bu eski za-
man normları sebebiyle belli kadın ve erkek kimlikleri 
oluştu. Renklere, oyunlara, giysilere ve hatta meslek-
lere bile bir cinsiyet atandı. Kadınlardan evin hanımı 
olması, babası ya da eşi olmak üzere belli bir erkeğin 
himayesi altında olması, sosyal yaşamda geri plandan 
kalması beklendi. Erkekler ise kadınların tersine özgür 
bir hayat yaşıyormuş gibi gözükse de aslında onlardan 
da evin geçimini sağlaması, her zaman dik durması, ai-
lesinin maddi bütün sorumluluğunun üstlenmesi bek-
lenirken; ağlaması, güçsüz olması ayıplandı. Bu roller 
de çocukların yetiştirilme tarzları ile nesilden nesile 
aktarıldı. 

Çocuklar özellikle fallik dönemlerinde ailesinden 
gördüklerinden, öğrendiklerinden çok etkilenir. Öyle 
ki yapılan pek çok araştırmada mutlu ve sağlıklı bir 
evde büyüyen çocukların yetişkin döneminde de mut-
lu ve iyi bir insan olduğu görülürken, şiddet görerek, 
korkarak ve istismar edilerek ya da çevresinde bunu 
görerek büyüyen çocukların ise yetişkin döneminde 
de öğrendiği şiddeti sürdürdüğü ve çevresine de bu 
şiddeti, kabalığı ve mutsuzluğu gösterdiği görülmüş-
tür. Yani çocuklar büyüdükleri ortamda ailesini ya da 
diğer insanları gözlemleyerek, onların yaklaşımlarını 
taklit ederek öğrenirler. İşte bu yüzden de çevresinde 
onu toplumsal cinsiyet rollerine göre büyüten ya da 

bu rollere uygun davranması gerektiği, eğer cinsiyet 
kimliğinin dışına çıkarsa cezalandırılacağını öğreten bir 
ailesi varsa bu çocuğun da ileride aynı davranışları ser-
gilemesi, ayrımcılığa uğraması ya da uğratması, ken-
di haklarının ya da özgürlüklerinin farkına varmadan 
yetişmesi, bu yüzden de çok kısıtlı bir hayat yaşaması 
inkâr edilemez gerçeklerdir. 

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan eşitsizli-
ğin temeli eski normlara göre oluşturulmuş toplumsal 
cinsiyet algısına dayanır. Peki masallar bu toplumsal 
cinsiyet algısını nasıl etkiler? Küçükken hayallerimi-
zi süsleyen, her gece dinlemekten ya da okumaktan 
keyif aldığımız bu masallar aslında toplumsal cinsiyet 
kurallarını nesilden nesile aktaran bir araçtır. Külkedisi, 
Uyuyan Güzel ya da Rapunzel gibi ve hepimizin aşi-
na olduğu daha birçok masalda bu durumu görmek 
mümkün. Cinsiyetçi rollerin yazıldığı karakterler, ço-
cukların zihinlerini ayrımcı bir yöne çevirmektedir. Bu 
tür masallarda elbette toplumsal cinsiyet kurallarına 
aykırı davranan, bir erkeğe ihtiyaç duymayan, bağım-
sız kadınlar da vardır fakat bu kadınlar; cadı, kötü kalpli 
kraliçe ya da genel anlamda masalın sevilmeyen ka-
rakteri olarak yansıtıldığı için kurtarılmayı bekleyen iyi 
kalpli prensesler gibi ön planda görülmemektedirler. 
Elbette bu durum da masalların sihirli dünyaları için 
vazgeçilmez unsurların prensesler olmasından kay-
naklıdır. Keza erkek karakterler de masallarda, kurtarıl-
maya mahkûm zayıf prensesleri kurtarmakla yükümlü 
güçlü cesur ve yakışıklı prensler olarak karşımıza çıkar. 
İyi kalpli prensesler gibi çok güçlü bu prensler de ma-
salların vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Ancak 
tıpkı kadın karakterler örneğinde de olduğu gibi kötü 
kalpli bir prens ya da kral görmek pek mümkün değil-
dir. Uzun lafın kısası masallarda karakterler güzel veya 
yakışıklı oluşlarıyla, prens veya prenses olmalarıyla iyi-
lerdir; tam tersine çirkin karakterlerin iyi yanları yoktur; 
tamamen kötülüğü simgelerler. Ya siyah ya da beyaz 
olarak karşımıza çıkarlar, griye yer yoktur.

Örneğin Uyuyan Güzel’i inceleyelim. Yaşadığımız top-
lumda çiftlerin çocuk sahibi olması çok önemli göste-

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan eşitsizliğin temeli eski normlara göre 
oluşturulmuş toplumsal cinsiyet algısına dayanır. Peki masallar bu toplumsal cinsiyet 
algısını nasıl etkiler? Küçükken hayallerimizi süsleyen, her gece dinlemekten ya da 
okumaktan keyif aldığımız bu masallar aslında toplumsal cinsiyet kurallarını nesilden 
nesile aktaran bir araçtır.

SANAT VE 
TOPLUMSAL 

CİNSİYET
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rilir. Çoğu insan ailesi tarafından bu düşünce doğrultu-
sunda baskılanır. Erkeğin soyunu devam ettirmesi ve 
kadının annelik yapması bazı kitleler tarafından “yaşa-
mın amacı” olarak görülmektedir. Prenses doğduğun-
da sarayda bir parti verilir ve üç adet peri prensese 
“ideal kadını” oluşturmak için sırayla güzellik, erdem, 
iyi huy ve şarkı söyleyebilmek için güzel ses hediye 
ederler. Periler, prensesin kötü bir kadın tarafından la-
netlenmesinden sonra prensesi her durumdan korur 
ve masaldaki annelik rolünü oynarlar. İyi karakterin gü-
zel ve genç, kötü karakterlerin ise tam tersi göze hoş 
gözükmeyen ve yaşlı olarak resmedilmesi çocuklara 
neler anlatır? Veya prensin uyuyan bir kızı öpmesi bu-
nun da kız için şifaya dönüşmesi? Bütün bunlar çocuk-
lara ileride nasıl gözükmesi ya da nasıl bir insan olması 
gerektiği mesajını verir ve toplumsal cinsiyet rollerini 
hayal gücü ile çocukların bilinçlerine yerleştirir. Kulla-
nılan ayrımcı dil ise çocukların zihinlerine yerleşir ve ilk 
önce konuşmalarını ardından düşüncelerini etkiler.

Peki ya Külkedisi? Külkedisinin birbirinden farklı versi-
yonunun bulunmasına rağmen ana konu hep aynıdır. 
İtaat eden bir kadın, kötü bir üvey anne ve en az onun 
kadar kötü üvey kardeşler. Toplum için bir kadının ita-
at etmesi önemlidir, itaat eden bir kadının toplumdaki 
yeri çok büyüktür (ancak itaat eden bir kadın toplumda 
kendisine yer bulabilir.). Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses 
gibi okuduğumuz tüm masallar iyi bir kadın olmanın 
yolunun itaat etmekten geçtiğini bize gösterir. Külke-
disi itaat eden iyi bir kadın olursa prensin dikkatini çe-
kebilir ve ataerkil toplumda büyük bir yer kaplayan ev-
lilik mertebesine ulaşabilir. Külkedisi üvey annesine ve 
kardeşlerinin de emrine amadedir. Kendisine verilen 
görevleri hiç itiraz etmeden yerine getirir, üvey kardeş-
lerinin onu ezmesine müsaade eder çünkü Külkedisi 
iyi bir kadın olmak zorundadır.

Çocukluğumuzda hepimizin belki defalarca okuyup 
dinlediği masallardan biri olan Rapunzel de aslında 
masum bir çocuk masalından çok daha farklıdır. Masa-
lın başında, isteklerine yenik düşerek doğurmak üzere 
olduğu bebeğini kötü kalpli cadıya veren bir çiftle kar-
şılaşırız. Yani masalımız, dikkatimizden kaçan trajik bir 
olay ile başlarken devamında okuduğumuz olaylar yü-
zünden bu acıklı duruma çok odaklanılmaz. Kötü kalpli 
cadımızı burada, çocuk istediği için bir erkeğe gerek 
duymadan farklı yollarla bu isteğini gerçekleştirme-
ye çalışan bağımsız bir kadından ziyade başkalarının 

çocuğunu kötü niyetle elinden alan bir kadın olarak 
görmekteyiz. Daha sonra Rapunzel’i kuleye kapattığı 
için bu kadın gözümüze daha kötü gösterilmektedir. 
Kuleden kurtulmak için saçlarını aşağı sarkıtarak pren-
sin onu kurtarmasını bekleyen Rapunzel’in çaresizli-
ğine dikkat çekilirken bir diğer tarafta ise Rapunzel’in 
saçlarına tırmanarak onu kurtaran prensin güçlü ve 
cesaretli oluşuna dikkat çekilir. Masalın devamında ise 
Rapunzel ile prensin buluşmalarından haberdar olan 
kötü kalpli cadı prensin kuleye çıkmasını engellemek 
için Rapunzel’in saçlarını keser. Gözümüze güzel gelen 
hiçbir davranışına şahit olmadığımız kötü kalpli cadı bu 
sefer prensi kuleden aşağı atar ve dikenlerin üzerine 
düşmesi sonucu onun kör olmasına sebep olur. Yine 
de yılmayan prens, Rapunzel’i aramaya devam eder 
ve burada da bir kez daha ne kadar güçlü bir karakter 
oluşuna dikkat çekilir. Her masal gibi mutlu sonla biten 
bu masalda da Rapunzel ve prens birbirine kavuşarak 
prensin ülkesine gidip mutlu mesut yaşarlar. Burada da 
erkeğin baskın karakter oluşundan dolayı -diğer bütün 
masal örneklerinde de olduğu gibi- prensin ülkesinde 
yaşamaya devam ettiklerini söyleyebiliriz. Kötü kalpli 
bir cadı, çaresiz ve kurtarılmayı bekleyen bir prenses, 
cesur bir prens… Yani neredeyse tüm masallar gibi Ra-
punzel’de de aynı karakterleri başka bir olay çevresin-
de okumaktayız.

İşte böyle sevgili okurlar, bir çocuğun hayatına temas 
eden en önemli unsurlardan biri olan masalların top-
lumsal normlara ve dolayısıyla cinsiyet ayrımlarına 
nasıl hizmet ettiklerini ele almaya çalıştık. Düşündü-
ğümüzü ifade etme konusunda en büyük yardımcı-
mız olan dil, hayatımızın bölünemez bir parçası ve 
bizleri biz yapan en önemli iletişim aracı iken onu 
cinsiyet eşitsizliğine çanak tutmak ve dolayısıyla top-
lumda ayrışmalara neden olacak şekilde kullanmak 
bizleri sadece kutuplaştırmıyor ayrıca cinsiyetlerin de 
birbirlerine önyargılı yaklaşmalarına dolayısıyla gü-
nümüzün en büyük sorunlarından biri olan şiddet ve 
eşitsizliğe neden oluyor. Kadın ve erkek cinsiyetlerine 
herhangi bir görev veya özellik biçmeden oldukları 
gibi bakmak gerekir. Toplumsal normların etkisi altın-
da kalan bizlerin bu ayrımcı düşüncelere son vermesi 
geleceklerimiz için son derece önem arz eder. Gelin 
cinsiyetlerin ayrımına önce dilimizden başlayarak son 
verelim. Unutmayalım ki dil değişince insan değişir, 
dünya değişir…
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Mustafa Özgen

Kabak deyip  
geçmeyin…

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin ilk tercihlerinden olan kabak, sağlık 
açısından önemli yararlara sahiptir. Kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum, fosfor 
ve potasyum açısından zengin olan kabak, sindirim yenileyici olarak görülüyor. 
Bunun yanında birçok faydası olan kabak, tadıyla birçok yemeğe ve tatlıya 
eklenebiliyor.

Le
zze

tin Göçmen Kuşu

LEZZETİN GÖÇMEN 
KUŞU
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Malzemeler: 

• 5 adet kabak

•	 2	adet	küçük	boy	soğan

•	 1/5	adet	taze	zencefil

•	 2/4	adet	brokoli

• 5 bardak su

•	 4	yemek	kaşığı	zeytinyağı

•	 2	yemek	kaşığı	tereyağı

•	 1	çay	kaşığı	tuz

•	 1	çay	kaşığı	karabiber

Pişirme Önerisi: 

Çorbanızın	biraz	daha	aromalı	ve	kıvamlı	olmasını	istiyorsanız	tereyağı,	süt	
ve	undan	bir	sos	hazırlayabilir,	sebzeleri	ezdikten	sonra	içine	azar	azar	ilave	
edebilirsiniz.

Tarifi: 

1.	 Kabakları	ve	brokolileri	güzelce	yıkayın.

2.	 Soğanın	kabuklarını	soyun	ve	ince	ince	doğrayın.

3.	 Kabakların	kabuklarını	soyup	kalın	dilimler	halinde	doğrayın.	Brokoliyi	
çiçeklerine	ayırın.

4.	 Zencefilin	kabuklarını	soyun	ve	rendeleyin.

5.	 Derin	bir	tencerenin	içine	zeytinyağı	ve	tereyağını	alın.	Hafifçe	kızdırın.

6.	 Üzerine	doğradığınız	soğanları	ekleyin	ve	soteleyin.

7.	 Ardından	kabakları	ekleyin	ve	bir	miktar	daha	soteleyin.	Üzerine	su	ila-
ve	edin.

8.	 Sebzeler	yaklaşık	7-8	dakika	piştikten	sonra	içine	brokolileri	ilave	edin.	
Ardından	zencefilleri	ekleyin.

9.	 Tüm	sebzeler	yumuşadığında	tuz	ve	karabiberini	ilave	edin	ve	ocaktan	
alın.

10.	 El	blenderi	yardımıyla	tüm	sebzeleri	ezin.	Yeniden	ocağa	alın.

11.	 Biraz	 daha	 kıvam	 almasını	 sağlayın.	 Kıvamı	 iyice	 yoğunlaştığında	
ocaktan	alın	ve	sıcak	sıcak	servis	edin.

Kaç Kişilik:	4	kişilik

Hazırlama Süresi: 15	dakika

Pişirme Süresi: 25	dakika

Servis Önerisi	 Üzerini	 fesleğen	 yaprakları	
ve	 krutonla	 (kızarmış	 ekmek	 parçaları)	
süsleyerek	servis	edebilirsiniz.

Zencefilli Kabak Çorbası Tarifi
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İÇ MALZEME: 

2	adet	yumurta	akı	\	60	gr

Bir	fiske	tuz	\	80	gr

1	su	bardağı	pudra	şekeri	\	160	gr

2	su	bardağı	hindistan	cevizi	\	160	gr

1	su	bardağı	toz	antep	fıstığı	\	100	gr

ÜZERİ İÇİN:

Yarım	su	bardağı	pudra	şekeri	\	80	gr

YAPILIŞI:

•	Yumurta	akı,	şeker	ve	bir	fiske	tuz	çırpma	kabına	alınıp	mikserle	sert-
leşinceye	kadar	çırpılır.

•	Mikseri	kaldırdığınızda,	çırpılan	yumurta	akının	üzerinde	iz	bırakacak	
kıvamda	olması	gereklidir.

•	Hindistan	cevizi	ve	fıstık	eklenip	spatulayla	karıştırılır.

•	Üzeri	streç	folyoyla	kapatıp	buzdolabında	3	saat	dinlendirilir.

•	Dinlenen	karışım	toparlanıp	şekil	verecek	kıvama	geliyor	olması	ge-
reklidir.

•	Elinizi	hafif	yağlayıp	karışımdan	iri	ceviz	büyüklüğünde	parçalara	ayı-
rıp	yuvarlanır	ve	pudra	şekerine	bulanır.

•	Pişirme	kâğıdı	serilmiş	veya	yağlanıp	unlanmış	tepsiye	aralıklı	olarak	
dizilir.

•	170°C	fırında	pişirilir.

•	Fırından	alıp	tepside	soğuması	beklenir.

ŞEFİN ÖNERİSİ: 

Hamurun	kıvamı	önce	yumuşak	olup,	soğuyunca	hafif	sertleşmektedir.

Tarif İlker İLDEŞ’in; “Kurabiye Tarifleri, İlker İldeş ile Kurabiye 
Hakkında Her Şey” kitabından alınmıştır.
Instagram adresi: ilkerin_lezzet_dunyasi

Antep Fıstıklı Unsuz Çatlak Kurabiye
PİŞİRME SÜRESİ: 10	dakika

MİKTAR: 15 adet
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ortaya 

karışık
• hani fotolarda, filmlerde akıllı akıllı duran, mamasını 
döküp saçmadan yiyen, kitap okuyan, miskin miskin 
uyuyan kediler var ya, onlar gerçek değil. O sahne-
ler kedilerin senaryo gereği, rol icabı yaptıkları şeyler. 
gerçek hayatta kediler, evin bi başından diğer başına 
kopa kopa koştururken halı kilim ne varsa uçuran, kol-
tuklardan masa ve/veya sehpaya uçarken şunu bunu 
deviren kuduruk canlılardır.

***

• ingiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuru-
luyomuş. başbakanları demiş ki, “sivil toplum örgütle-
riyle beraber çalışacağız, yalnızlıktan ötürü acı çeken 
kalmayacak, ingilteremizde kimse çayını kahvesini 
yalnız içmeyecek.” sosyal devlet diye buna derim. bi-
zim yerli ve milli devletimiz asosyal. insan bi "yalnızlık 
allaa mahsus bakanlığı" kurar.

***

• eski turkıyamızda "hükümet zammını al başına çal" 
diye bi slogan vardı. adımlarımıza uygun bi ritmi, hoş 
bi ezgisi vardı. anadol arabalar gibi meraklısı dışında 
kullananı kalmadı caağnım sloganın. gelişen tekno-
loji karşısında bağzı değerlerimizi yitiriyoruz, yazık.

***

• peyami safa'yla necip fazıl bohem hayatı yaşayan 
yakın arkadaşlarmış. lakin bohem hayat için de para 
lazımmış. peyami safa, server bedi takma adıyla, 
para kazanmak için cingöz recai öyküleri yazmaya 
başlamış ve para da kazanmış. necip fazıl da peya-
mi safa'nın evinde ekmek elden su gölden bohemlik 
yapıyomuş. hatta gemi öyle azıya almış ki "ben peya-
mi'nin evinde, peyami cingöz recai'nin evinde kalıyo" 
şeklinde espirikler yapıyomuş. sonra peyami safa'nın 
kazandığı paraya ve üne gıpta edip kendi adıyla bi 
polisiye yazmış. hemi de 'kapalı oda' polisiyelerinden. 

saçma sapan bi roman olmuş o da. kendi bile anma-
mış adını. bi tarih dergisinde okudum. dik duruşa ör-
nek neciptir dediler, anlatayım ozman dedim.

***

• eski turkıyamızda hükümetler önümüze "acı reçete" 
koyardı, ağzımız ayrı cebimiz ayrı yanardı. hatırlarsınız 
"hükümet istifa" diye az yürümedik. yepisyeni ülke-
mizde "küçük tatlı zamlar" hediye ediyolar biz sevgili 
halklarına. böylece ağzımız yanmıyo, yürüyüp yorul-
mak zorunda kalmıyos. istifaya davet etcek bi hükü-
met de kalmayınca rahat ettik walla. kıymet bilelim.

***

• yargıtay bi boşanma davasında, eve gelen konuklara 
misafirperver olmayan, gerekli ilgi ve alâkayı göster-
meyen kadını kusurlu bulmuş. . bi çay daha içmeden 
bırakmayalım konuklarımızı ki yuvalar dağılmasın. 
konukları uğurlarken kapının önünde en az 25 dakka 
sohbet etmeyi ve "bunu saymıyom gene gel" demeyi 
unutmayalım.

MİZAH

Müberra Allahverdi
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***

• eski türkiyemizde hükümet diye bişe vardı. canımı-
zı sıkarsa istifaya davet ederdik. bi zam yapardı, be-
ğenmezdik "al başına çal" derdik. bağzı sebeplerden 
ötürü düşebilen bi bünyesi vardı. bi keresinde esnafın 
biri yazarkasayı kaldırdı attı da kasa kırıldı, hükümet 
düştü. yeni türkiyemizde böyle sorunsallar yok. 

***

• babam, rahmetli nuh peygamber kadar olmasa da 
iletişime önem veren bi insandır. sene 73'de hiç üşen-
memiş, ulus postanesine gitmiş. 5 tl kayıt parası yatı-
rıp telefon bağlatmak için sıraya girmiş. 4 sene sonra 
sıra gelmiş, telefonu bağlamışlar. sene 77 olduğun-
da evimizde, ahizesini iki elimizle anca tutabildiğimiz 
kallavi bi telefon vardı. eş, dost ve akrabalarımızın 
hepsine henüz sıra gelmediğinden arayabileceğimiz 
kimse az olsa da mutluyduk. sene 1999'da da gitti bi 
telefon aldı kendisine. bilmem ne model. biz önce 
araba tekerine koncak takoz sandıydık, meğer kab-
losuz alo şeysiymiş. evimizdeki çevirmeli telefon ile 
ilgili bi anım var, unutturmayın onu da anlatayım.

***

• simcity diye bi oyun vardı. bi keresinde vergileri ar-
tırdım deney amaçlı, isyan çıktı, şehir karıştı, sistem 
çöktü vs. gazozun ötv’si %10, ordan geldi aklıma.

***

• teknolojik gelişmelerin günlük hayat üzerindeki et-
kilerini eleştiren bi erkânımız internetten için “zehir 
evin içine girmiş vaziyette. bu tehlikeden kurtulmamız 
lazım" dedi. internete girerken maske ve eldiven kul-
lanalım. yanımızda sulandırılmış talsit ve limon bulun-
durmayı ihmal etmeyelim. evlerimizi düzenli olarak 
havalandıralım. modemimizi çamaşır suyuyla dezen-
fekte edelim. mikrop kaparız allah korusun.

***

• tez hazırlamak bayaa kolaylaştı yeni türkiyemizde. 
derleme ve/veya fihrist yöntemiylen tez yazılabiliyo. 
'osmanlıdan günümüze menemende soğan sorunsa-
lının II. cihan harbine etkisinin rus klasiklerindeki yeri 
ve öneminin derlenip toparlanması fihristi' adlı bi tez 
hazırlıyom. yök'e suncam.

***

• meclis genel kurul dövüşmelerinde bi mikrofon kay-
bolduydu ya noldu o? bulundu mu? bi ara çalındı fa-
lan dendi. belki biri birinin kafasına attı kırıldı. dört yıl 
oldu aydınlatılmadı olay. demirbaş kaydı vardır onun, 
işlem yapmak lazımdır. 15 bin yuroluk dediydiler, zim-
met çıkar allah korusun. benden söylemesi, hoş değil 
bu adam sendecilik.

***

• kuaförde bi ürünü "bu ne ki?" diye sormaya korkuyo-
rum. hemen diyolar ki "abla o mucize yaa, sana lazım". 
saçın maskesi mi?, kremi mi?, serumu mu? niye bana 
lazım arkadaş?! ama artık akıllandım. ürünün adını bi 
güsel ezberliyom, olay yerinden ayrılınca gugıla so-
ruyom.

• eskiden defter şeklinde kimlikler vardı. nüfus hüvi-
yet cüzdanı yazıyodu üstünde. negzeldi. keşke gene 
ondan yapsalar. hayatımızdan notlar düşerdik sayfa-
larına. anımızı neym yazardık. yeni kimlikleri sevme-
dim ben. kartvizite benziyo. vatandaş şeysi değil de 
müşteri tanıtım kartı gibi bişe.

• İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Vazgeçmeyeceğiz.
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KİTAP TANITIMI

Zorba Kitabevi olarak uzun süredir tasar-
ladığımız bu projeyi hayata geçirmek bi-
zim için büyük gurur. Karıncanın hikâyesi 
gibi bizim taşıdığımız su da yangını sön-
dürmeye yetmez elbette ama tarafımız 
belli olur en azından. Daha fazla kadının 
canının yanmasına tahammülümüz kal-
madı ve her zaman her yerde söyleme-
ye devam edeceğiz: İstanbul Sözleşmesi 
Yaşatır!

Kitabın oluşum sürecinde ikiletmeden ve 
memnuniyetle bizimle öykülerini payla-
şan değerli yazarlarımız Arzu Armağan 

Yazar: Kolektif, Yayınevi: Nota Bene Yayınları, İlk Baskı Yılı: 2021

Yazar: Gülay Toksöz,  Yayınevi: Dipnot, İlk Baskı Yılı: 2021

Kadınların işgücü piyasasındaki konum-
larını belirleyen şey, geldikleri ve bulun-
dukları ülkelerin ekonomik, siyasal ve 
sosyal-kültürel yapıları, bir diğer deyiş-
le kapitalist ve ataerkil toplum yapıla-
rıdır. Kadınların işgücüne katılmalarının 
önündeki engeller, katıldıkları zaman da 
cinsiyet ve etnisite temelinde yaşadık-
ları ayrımcılık, kapitalizmin, ataerkinin ve 
ırkçılığın karşılıklı etkileşimiyle belirlen-
mektedir. Gülay Toksöz bu kitabında söz 
konusu etkileşimleri göz önünde tutarak 
göçmen kadınların işgücü piyasasındaki 
durumlarını değerlendirmektedir.

Kapitalist sistem içinde yaşanan deği-

Kirpiğin Düşmesin Yere - Mor Öyküler

Emanet Emek - Göç Yollarında Kadınlar 

Akkanatlı, Arzu Eylem, Arzu Uçar, 
Ayça Erkol, Banu Özyürek, Berna 
Durmaz, Çilem Dilber, Esmahan 
Devran İnci, Fatma Nuran Avcı, Jale 
Sancak, Kader Menteş Bolat, Mev-
sim Yenice, Müge İplikçi, Neslihan 
Yiğitler, Nurhan Suerdem, Nilüfer 
Altunkaya, Onur Bütün, Semrin Şa-
hin, Serap Üstün ve Sibel Öz'e çok 
ama çok teşekkür ederiz.

Bu kitaptan elde edilen tüm gelir 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na ba-
ğışlanacaktır.

şimlere ve Batı Avrupa ülkelerin-
deki sosyo-demografik değişimle-
re bağlı olarak ortaya çıkan işgücü 
talebini ve göçmen kadınların bu 
ülkelerin işgücü piyasalarındaki ko-
numlarını, kadınların çalışma yaşa-
mı deneyimlerini, çalışma ve yaşam 
koşullarını iyileştirme mücadele-
lerini, kısaca kadınların güçlenme 
süreçlerini inceleyen yazar, göçün 
hem yapısal nedenlerine hem de 
bireylerin kararlarına dayanan çok 
boyutlu yapısına kadınların eylem-
liliğini merkeze alan bir yaklaşımla 
ışık tutmaktadır.
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TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ 
Mebusevleri, İller Sokok No: 7 06850 Tandoğan-Ankara Tel: 0312. 213 34 44 Faks: 0312. 213 34 30 

İnternet: www.tezkoopis.org Elektronik posta: sendika@tezkoopis.org 
Toplu İş Sözleşmesi Bürosu: tis@tezkoopis.org Örgütlenme Bürosu: orgutlenme@tezkoopis.org 

Eğitim Bürosu: yayin@tezkoopis.org Muhasebe Bürosu: muhasebe@tezkoopis.org Hukuk Bürosu: hukuk@tezkoopis.org

ADANA 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Oğuz 
Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad.  
MNS İş Merkezi No: 50 K: 6 No: 28 
Seyhan / Adana 
Tel: 0322. 363 34 63 Faks: 0322.363 34 83 
http://adana1.tezkoopis.org 
adana1@tezkoopis.org 

ANKARA 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Kirman 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/16  
Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 231 74 95 Faks: 0312. 231 74 96 
http://ankara1.tezkoopis.org 
ankara1@tezkoopis.org 

ANKARA 2 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Özgen  
Necatibey Cad. No: 84/4 Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 229 43 07 Faks: 0312. 229 18 47 
http://ankara2 .tezkoopis.org 
ankara2@tezkoopis.org

ANKARA 3 NOLU ŞUBE 
Müteşebbis Heyeti Başkanı Ömer Akçay  
Necatibey Cad. No: 84/7 Sıhhiye/Ankara 

ANKARA 4 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Levent Koç 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/18  
Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 231 74 98 Faks: 0312. 231 74 97 
http://ankara4.tezkoopis.org 
ankara4@tezkoopis.org 

ANTALYA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Barış Özdemir 
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı  
Yüce2 Apt. Kat: 2 D: 3 Antalya  
Tel: 0242. 242 91 05 Faks: 0242. 248 15 89 
http://antalya.tezkoopis.org 
antalya@tezkoopis.org 

BURSA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Bülent Çetin 
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. No: 3 A Blok  
D: 4 Osmangazi/Bursa  
Tel: 0224. 224 29 37  Faks: 0224. 224 29 37 
http://bursa.tezkoopis.org 
bursa@tezkoopis.org 

DİYARBAKIR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Mehmet Pekgöz 
Yaşar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G 
Ofis / Diyarbakır 
Tel: 0412. 228 59 68  Faks: 0412. 228 59 68 
http://diyarbakir.tezkoopis.org 
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ŞUBESİ 
Şube Başkanı Mehmet Meral 
Mithat Paşa Mah. Londra Asfaltı Rasathane Yanı 
No: 2 Kat: 3 Edirne 
Tel: 0284. 212 14 95 Faks: 0284.212 14 95  
http://edirne.tezkoopis.org  
edirne@tezkoopis.org 

ERZURUM ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hakan Kurt 
Gez Mah. Karaveli Sok. Şimşek Apt. Kat: 2 
Erzurum  
Tel: 0442. 234 60 89 Faks: 0442. 233 88 02 
http://erzurum.tezkoopis.org 
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz 
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İş Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskişehir 
Tel: 0222. 221 45 26 Faks: 0222. 220 83 74 
http://eskisehir.tezkoopis.org 
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ŞUBESİ 
Şube Başkanı Bilal Öztokmak 
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İş Merkezi 
Kat: 2 No: 201 Gaziantep 
Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43 
http://gaziantep.tezkoopis.org 
gaziantep@tezkoopis.org 

KOCAELİ ŞUBESİ 
Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek 
Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205/1 Sok.  
No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli   
Tel: 0262. 646 18 49 Faks: 0262. 646 67 64 
http://gebze.tezkoopis.org 
gebze@tezkoopis.org 

SAMSUN ŞUBESİ 
Şube Başkanı Tarık Sayın 
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İşhanı 
No:1 Kat:6 D: 28-31 İlkadım/Samsun 
Tel: 0 362. 431 55 41 Faks: 0 362. 431 55 42 
http://samsun.tezkoopis.org   
samsun@tezkoopis.org 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Özcan Kopal  
Osmanağa Mah. Kuş Dili Cad. Volkan İş Hanı  
No: 26 Kat 4 Kadıköy/ İstanbul 
Tel: 0216. 450 14 02 Faks: 0 216. 338 92 64 
http://istanbul1.tezkoopis.org 
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Hasan Dere 
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Şimşek Apt.  
No: 3/6 Kat: 3 Şişli-İstanbul  
Tel: 0212. 232 39 47 - 0212.232 39 92  
Faks: 0212. 232 28 57 
http://istanbul4.tezkoopis.org 
istanbul4@tezkoopis.org 

İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Selahattin Karakurt 
Büyükdere Cad. No: 64/8 Kat: 3  
Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel: 0212. 347 40 77 Faks: 0212. 347 40 78 
http://istanbul5.tezkoopis.org 
istanbul5@tezkoopis.org 

İZMİR 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mert Özen 
Şair Eşref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601 
Alsancak-İzmir 
Tel: 0232. 463 52 59 Faks: 0232. 463 54 72 
http://izmir.tezkoopis.org 
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Caner Fırat 
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İş Hanı 
No: 5/1 Kat: 1 D: 13 Çankaya-Konak-İzmir 
Tel: 0232. 421 43 45 - 0232. 421 43 37 
Faks: 0232. 421 43 92 
http://izmir2.tezkoopis.org 
izmir2@tezkoopis.org 

MUĞLA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hüseyin Yıldız 
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1 
Menteşe-Muğla 
Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14 
http://mugla.tezkoopis.org 
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ŞUBESİ 
Şube Başkanı Şerif Taşören 
Mithatpaşa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5 
Zonguldak 
Tel: 0372. 253 40 39 Faks: 0 372. 251 52 72 
http://zonguldak.tezkoopis.org 
zonguldak@tezkoopis.org 

KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
Konya Bölge Temsilcisi Hüsnü Yiğit 
İhsaniye Mah. Derviş Hilmi Sok.  
Ali Sapçıoğlu Apt. No: 13/1 Selçuklu-Konya

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI ŞUBELERİ

Genel Başkan
Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri

Genel Eğitim Sekreteri 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Hakan BOZKURT
İsmail AYDIN 
Çağdaş DUYAR
Sebahattin ŞEN
Levent KOÇ
Mehmet PEKGÖZ

SEVGİLİ ÇOCUKLAR ARTIK SİZİN DE BİR DERGİNİZ VAR.
DERGİMİZİ DÜZENLİ OKUMAK İSTERSENİZ ÖNCELİKLE ABONE OLMAYI UNUTMAYIN! 

Tez-Koop-İş

Çocuk Dergisi

Sayı: 1

Tez-Koop-İş Çocuk 
Dergisi Sayı: 2
Doğaperest Prof. 
Dr. Ali Demirsoy 
Dededen Mektup
Ek: Buluş ve İcatla-
rıyla Bilim İnsanları

Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi 
Sayı: 3

Ek: Satranç Oynuyoruz
Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi 

Sayı: 4



122 Tez-Koop-İş Kadın

"Yaşamak bu yangın yerinde
Her gün yeniden ölerek

Zalimin elinde tutsak
Cahile kurban olarak

Yalanla kirli havada
Güçlükle soluk alarak

Savunmak gerçeği, çoğu kez
Yalnızlığını bilerek 
...

"Yaşamak görevdir bu yangın 
yerinde
Yaşamak, insan kalarak"
   
Ataol Behramoğlu
Temmuz, 1993                


