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Günlerimiz karanlık ve soğuk geçiyor ancak biz kadınların mücadelesi de büyüyor ve 
geniş kitlelere ulaşıyor. Tez-Koop-İş Kadın Dergisi 13. sayısını bir elimizde fener bir eli-
mizde megafon ile birlik, mücadele ve dayanışma günü 8 Mart’ta okurlarımızla buluş-
turuyoruz. Biliyoruz ki toplumsal eşitlik temelli bir toplumda şiddet ve ötekileştirmeden 
de uzaklaşılır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması umuduyla şiddet ve tacizi dile 
getirdiğimiz bu sayıda kadın emeği, direnişler, hukuki güvencelerimiz, ILO C190, nafaka 
hakkı ve birçok içerik yer alıyor.

Kadınlar yaşamın her alanında eşitsizliğe, şiddete ve tacize karşı mücadele ederken 
örgütlülüğü de farklı bir boyut kazandı. Av. Sema Kendirci, kadın örgütlerinin eşitliğe 
ulaşmak ve ayrımcılıkla mücadelede güvencelerine yönelik yapılan tüm saldırılara di-
rençle karşılık verdiğini ve güçlendiğini aktarıyor. Meltem Kolgazi, pandemi gölgesinde 
işsizlik, yoksulluk ve şiddetin daha da derinleştiğini ortaya koyuyorken; Dr. Emel Memiş 
ekonomik güvencesizliğe karşı direnişler hakkında bizleri bilgilendiriyor. Ayrıca emek 
süreçlerinin nasıl bir değişim göstereceğini birlikte yeniden düşünmeye davet ediyor.

Türk-İş’in Kadın İşçi etkinliğinde Prof. Dr. Kadriye Bakırcı’nın “İş Yaşamında Şiddet ve Ta-
ciz” ve Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün “Kadınların Görünen ve Görünmeyen Emeği” konusunda 
sendikalı kadın işçilere verdikleri eğitimin içeriğini yine bu sayımızda sizlerle buluşturu-
yoruz.

Uzaktan çalışma sayfaları da sizleri bekliyor! Prof. Dr. Aysen Tokol tele çalışma ve gele-
ceği hakkında bilgilendirme yaparken; Doç. Dr. Betül Urhan elektronik performans izle-
me ve sonuçlarına değiniyor ve diyor ki “Biri bizi gözetliyor.”

Dergimizin bu sayısında mor mikrofonu EMO Genel Merkez çalışanı üyelerimize uzatıyo-
ruz ve sendikalaşma ve şiddet üzerine sohbet ediyoruz. Ayrıca başarılarıyla kendinden 
söz ettiren, birçok kadını örgütlü mücadeleye katan, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün  
Soyer’e de mor mikrofonumuzu uzatıyoruz. Kadın ve kooperatifleşmeye dair sorularımı-
zı yanıtlayan Soyer mücadelenin önemini vurguluyor.

Sizden gelenler, İklim Krizi, Psikoloji, Sağlık, Felsefe, Sinema, Lezzetin Göçmen Kuşu, 
Mandala sayfaları da sizleri bekliyor. Okudukça sizi şaşırtacak ve keyif alacağınız bu say-
faları sizlerle 13. sayımızda buluşturmanın mutluluğunu taşıyoruz.

Sermayenin ve iktidarın alanımıza yönelik tüm saldırılarına rağmen yine sizlerle birlikte, 
el ele, dayanışmayla yürüdüğümüz bir 2022 umuduyla…

Dayanışmayla kalın!

Merhaba
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SENDİKAMIZDAN 
HABERLER

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu:

"Küresel iklim krizine karşı 
sendikalar daha yüksek duyarlılık 

göstermeli" 
Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı'nın (UNDP) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
münasebetiyle düzenlediği "İklim Adaleti" online programında "İklim 
Krizinin Çalışma Yaşamına Etkisi" konulu bir konuşma yaparak 
sendikamızın çok yakın bir zamanda Kaz Dağları'nda kuracağı "ekoloji 
okulu" çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Günümüzde varoluş krizi olarak da adlandırılan küresel 
iklim krizi, gezegenimizin en önemli sorunlarının başında 
yer almaktadır. 

Küresel ölçekte birçok yönüyle dünyanın bugününü 
ve geleceğini tehdit eden iklim krizini ve yaratacağı 
sonuçları sadece çevresel etkileriyle yorumlamak 
hem sorunu basit olarak değerlendirmek olur hem de 
sorunun sosyal, ekonomik, demografik hatta siyasal 
boyutlarını sınırlandırır, darlaştırır ve basitleştirir. 

İklim krizinin önemli sonuçları hiç kuşkusuz sosyal 
alandaki değişimlerle ve çalışma yaşamında da 
görülecektir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun kuruluşunun 100. yılı 
olan 2019’da yayımladığı “Sıcak bir gezegende çalışmak: 

Isı stresinin emek verimliliği ve insana yakışır iş üzerindeki 
etkisi” adlı raporuna göre gelecekte çalışanlar ısı stresinin 
yoğun etkisi altında kalacaktır.

Bilindiği gibi ısı stresi, vücudun fizyolojik bozulma 
olmaksızın tolere edebileceğinden daha fazla ısı almasını 
tanımlar.  

Aşırı ısı, çalışanların mesleki risklerini ve savunmasızlığını 
artırır; sıcak çarpmasına ve sonuçta ölüme bile yol 
açabilir. Artan nüfus sayıları ve kentleşme nedeniyle 
şehirlerde yoğunlaşan ısı alanları yani “kentsel ısı 
adaları”nın çoğalması, sıcak hava dalgalarının etkisini 
daha da yoğunlaştıracak ve işçilerin karşı karşıya olduğu 
riskleri ağırlaştıracaktır. 

Küresel düzeyde 1 milyarı tarımda olmak üzere, işin 
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niteliği gereği dışarıda çalışmak zorunda olan inşaat, 
orman, balıkçılık ve genel temizlik işlerinde çalışan; 
kapalı ortamlarda olmasına karşın klimasız/yetersiz 
havalandırma nedeniyle de farklı sektörlerde çalışan 
işçiler için aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda çalışmak, ciddi 
bir sorundur. Çünkü bilimsel olarak 39 dereceyi aşan 
sıcaklıklar, çalışan işçiler için etkili önlemler alınmadığında 
öldürücü olabilir. Ancak ölümlerin olmadığı yerlerde 
bile, aşırı sıcaklıklar birçok insanı çalışamaz duruma 
getirebilir. Bazı işçi grupları, daha düşük sıcaklıklarda ısı 
stresinin etkilerine maruz kaldıkları için diğerlerinden 
daha savunmasızdır. Özellikle yaşlı işçiler, yüksek ısı 
seviyelerine karşı daha düşük dirence sahiptirler.

Küresel ısınma toplumu derinden etkilemektedir. 
Sadece sıcaklık artışından kaynaklı ısı stresi nedeniyle 

önümüzdeki yıllarda yaklaşık 85 milyon iş kaybı 
yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu durum aynı zamanda 
aileleri ile birlikte yaklaşık 340 milyon insanın işsizlik ve 
açlıkla karşı karşıya kalması demektir.

Krizin en önemli sonuçlarından birisi, daha da artacak 
olan göçlerdir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre on 
milyonlarca insan, iklim kriz nedeniyle bulundukları 
topraklardan ve ülkelerden göç etmek zorunda 
bırakılmıştır. Bundan sonraki dönemde her yıl yaklaşık 
25 milyon kişinin iklim krizinin neden olduğu afetler 
nedeniyle göç edeceği tahmin edilmektedir. Bu göç, 
emeği ile geçinen sınıfları derinden etkilemektedir; 
göç edeni işsizlik, açlık, kuralsız çalışma gibi sıkıntılar 
beklerken; göç edilen bölge ve ülkelerdeki yerli işçiyi de 
ayrıca baskılamaktadır. Bunun sonucunda da emekçi 

Krizin en önemli sonuçlarından birisi, daha da artacak olan göçlerdir. Birleşmiş 
Milletler raporlarına göre on milyonlarca insan, iklim kriz nedeniyle bulundukları 
topraklardan ve ülkelerden göç etmek zorunda bırakılmıştır. 
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sınıflar karşı karşıya gelmek durumunda kalacaklardır. 

İklim krizine neden olan olaylar bütünü sadece doğayı 
ve yerküremizi tahrip etmemekte, aynı zamanda 
insanların barınma, beslenme, güvenlik ve çalışma 
haklarının da ihlalini beraberinde getirmektedir. Tüm 
bunları düşündüğümüzde insanların temel hakları ihlal 
edilmektedir. Bu nedenle iklim krizinin temelde bir insan 
hakları ihlali ve krizi olduğunu söylersek doğru ve gerçek 
bir tespit yapmış oluruz.

Günümüzde küresel iklim krizinin yaratacağı sonuçlara 
ilişkin zorunlu teknik önlemlerin yanında sosyal 
önlemlerin alınması konusunda dünya sendikaları 
kamuoyunu duyarlılığa çağırırken, uyarılarını tüm 
platformlarda gündeme getirmektedirler. Çünkü iklim 
krizi ve diğer çevresel bozulmaların önümüzdeki on 
yılda daha belirgin hale gelmesi beklenmektedir. 
Gezegenimizdeki tüm canlılar iklim krizinin mağdurlarıdır. 
Doğal olarak bu krizden en çok etkilenenler küresel 
anlamda en yoksul ve en düşük gelirli gruplardır. 
Bu grupların örgütleri olan sendikaların da en çok 
etkilenecekler arasında olduğu açıktır. Doğa ve topluma 
ilişkin eşitlik, adalet ve birlikte yaşama mücadelesi 
sendikaların mücadele alanlarıdır. Tez-Koop-İş Sendikası 
sorumlu sendikacılık yaklaşımı doğrultusunda bu görevi 
yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Tez-Koop-iş Sendikası iklim ve çevre konusunu 
sendikanın var oluş amaçları arasında saymış ve 
tüzüğüne de işlemiştir. Buna göre: “Yaşanabilir ve sağlıklı 
bir toplum için ekolojik dengeye sahip çıkmayı, ulusal 
ve uluslararası düzeyde çevre sağlığının geliştirilmesine 
ve dünya barışına katkıda bulunulmasına çalışır” hükmü 
eklenmiştir.

Amacımız sadece kâğıt üzerinde bir karar almak değildi. 
Bu amaçla da Sendikamız, Ekim 2019’da küresel iklim 
krizinin yarattığı tehdide karşı duyarlılık oluşturmak üzere 
Ankara’da “Küresel İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkisi” 
konulu bir uluslararası Çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya 
katılan bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri sorunun 

nedenleriyle yarattığı sonuçları değerlendirmişlerdir.

Diğer yandan sendikamız Kaz Dağları yakınında 
Kozak Yaylası’nda geniş bir arazide çocuklarımızın 
ve gençlerimizin yararlanacağı Ekoloji Okulu’nun 
kurulması çalışmasını başlatmıştır. Türkiye’de ilk olacak 
olan bu projenin en kısa sürede tamamlanması için 
çalışmalar hızlandırılmıştır. Proje yaşama geçirildiğinde 
her yıl çok sayıda çocuğumuz ve gencimiz, çevreye 
ilişkin duyarlılığın anlamını uygulamada somut olarak 
göreceklerdir.

Sendikamızın düzenlediği Küresel İklim Krizinin Çalışma 
Yaşamına Etkisi Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde de 
vurgulandığı gibi “Sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan 
hakkıdır” ve sendikalar bu hakkın etkin kullanılması için 
her zamankinden daha fazla sorumlu davranmalı, dikkatli 
olmalı, eylemli olmalı ve emek harcamalıdır. 

Küresel iklim krizi bugüne kadar yaşanmış felaketlerden 
farklıdır. Bu felaketin ulusu, ırkı, inancı yoktur, tüm dünya 
insanını ilgilendiren bir değişimdir.  

Bu nedenle özellikle;

• Toplumun dezavantajlı ve savunmasız kesimleri için 

Küresel iklim krizinin yaratacağı sonuçlara ilişkin zorunlu teknik önlemlerin 
yanında sosyal önlemlerin alınması konusunda dünya sendikaları kamuoyunu 
duyarlılığa çağırırken, uyarılarını tüm platformlarda gündeme getirmektedirler.
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güçlü “sosyal koruma” politikaları oluşturulmalıdır.

• Üretim ve bölüşümün önemli ölçüde değiştiği dünyada, 
yeşil ekonominin önceliği gelir eşitleyici ve yeniden 
bölüşüm politikalarının oluşturulması olmalıdır.

• Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal güvence 
sağlanmalıdır.

• Tam ve verimli çalışma için çalışma süreleri yeşil 
ekonomiye uygun hale getirilmelidir.

• İklim değişikliğini tersine çevirmeyi amaçlayan 
kampanyalar desteklenmelidir.

• Hükümetin, şirketlerin, sendikaların ve sivil toplum 
örgütlerinin ekolojik sürdürülebilirliği sağlayacak 
önlemler almalarını sağlamak için eylem ve kampanyalar 
yapılmalıdır.

• Politikalar ve planlar daha yeşil endüstrileri teşvik 
etmeli ve ayrıca endüstriyel dönüşümlerinden etkilenen 
çalışanlar için “Adil Dönüşüm” garantisi vermelidir.

• Yeşil sanayi politikaları (yenilenebilir teknolojiler; 
toprağın verimli kullanımı) geliştirilmelidir.

- Tüm dünyada küresel ısınma ile ilgili kişilerin alması 
gereken önlemler ve yaptırımlar için eğitimin her 

kademesindeki okullarda yoğun olarak öğretilmeye 
başlanmalıdır.

- Sibirya turbalarında donmuş toprak katmanında 
depolanmış 700 milyar ton metan gazının salınımının 
dikkatle izlenmesi ve her türlü önlemin aksatılmadan 
alınması,

- Tatlısu ve denizlere dökülen zehir atık ve artıkların hızlı 
biçimde arıtılması,

- Çevre bozulmasına neden olan güçlerin en aza 
indirilmesi için uluslararası anlaşmaların hızlı biçimde 
yürürlüğe girmesi... gibi önlemlerinin mutlaka yaşama 
geçirilmesi zorunludur.

Dünyanın önümüzdeki otuz yıl içinde karşılaşacağı en 
önemli zorluğu aşmak için vakit kaybetmeksizin hemen 
şimdi başlamalıyız, yoksa iklim değişikliğine karşı savaşı 
kaybedeceğiz.

Küresel iklim değişikliğini geriye döndürmek için “Sıfır 
karbon” ekonomisini hedeflerken, işçi haklarının zarar 
görmesi asla kabul edilemez. Geniş halk kitleleri ve işçi 
sınıfı iklim krizinin sorumlusu değildir. Ekonomik krizlerin 
ve iklim krizinin de sorumlusu açgözlü sermaye çevreleri 
ve onlara göz yuman hükümetlerdir. 

Bir yandan doğayı tahrip ederken diğer yandan sözde 
sosyal sorumluluk projeleri yürüten enerji ve madencilik 
şirketleri iklim krizine çare üretemezler. Enerji ve doğal 
varlık yönetiminde demokratikleşmeye dayalı yeni bir 
ekonomik model mümkündür ve zorunludur.

Sürdürülebilirliğin temel prensibi, doğadaki kaynakların 
tükenebilir olmasından hareketle, kaynakları akılcı 
biçimde kullanmaya odaklanmaktır.

Sözlerime son verirken;

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları 
Bildirgesi’nin “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eşittir” ve “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği 
herkesin hakkıdır” vurgusunu özellikle tekrarlamak 
istiyorum.

Küresel iklim değişikliğini geriye döndürmek için “Sıfır karbon” ekonomisini 
hedeflerken, işçi haklarının zarar görmesi asla kabul edilemez. Geniş halk 
kitleleri ve işçi sınıfı iklim krizinin sorumlusu değildir. 
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SENDİKAMIZDAN 
HABER

7 Ocak 2022 tarihinde Akar İnternational Hotel’de dü-
zenlenen temsilci eğitim seminerinin açış konuşma-
larını takiben Sendikamız Örgütlenme Uzmanı Merve 
Demirkıran “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu sunu-
munu gerçekleştirdi.

Kamu ve özel sektörde çalışan üyelerin renkli katılı-
mıyla toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine tartışmalar 
yürütüldü. Tez-Koop-İş Sendikası’nın, toplumsal cin-
siyet eşitliğinin sağlanması için evde, işte, sokakta 

kadına yönelik şiddete karşı mücadeleden eş de-
ğerde işe eşit ücret mücadelesine kadar kadın iş-
çilerin yaşamın her alanındaki mücadelesini, emek 
mücadelesinin ayrılmaz ve önemli bir parçası olarak 
gördüğü ve ana-akımlaştırılması için kurumun politi-
kalar geliştireceği üzerinde duruldu. Katılım ve fırsat 
eşitliğinin kadınlara hayatın her alanında sağlanması 
gerektiğinin altı çizildi.

Tez-Koop-İş’te  
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri başladı…

Ankara 2 No’lu Şubemize bağlı işyerlerinde bulunan işyeri 
temsilcilerine yönelik eğitim semineri 7-8 Ocak 2022 

tarihlerinde gerçekleştirildi.
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EKONOMİK  
KRİZ

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi tarafından 2022 yılının 
ilk yarısından itibaren geçerli asgari ücretler açıklandı. 
25 ülkenin yer aldığı istatistik de Türkiye sondan ikin-
ci sırada yer aldı. En son sırada ise brüt asgari ücret 
248 Euro ile Arnavutluk oldu. Asgari ücrete yüzde 50 
zam yapılmasına rağmen Türk lirasında yaşanan değer 
kaybı nedeniyle Türkiye, 2021 yılı ikinci yarısındaki ora-
nı koruyamadı. 2021 yılı ikinci yarısında 347 Euro olan 
asgari ücret, 2022 yılı ilk yarısında 328 Euro oldu ve 
günden güne gerilemeye de devam ediyor.

TL hızla değer kaybediyor

Yaşanan siyasi - ekonomik kriz ve uygulanan kur poli-
tikaları dolayısıyla TL, döviz karşısında değerini koru-
yamadı. Bir gün içerisinde 50 liradan fazla asgari ücret 
değer kaybedebiliyor. 2021 yılının başlangıcında bir 

asgari ücretli 3,8 çeyrek altın alabiliyorken 2022 yılı as-
gari ücreti ile en fazla 3 alabiliyor…

Alım gücü düşüyor, gıda fiyatları can yakıyor…

Çiftçinin maliyetinin artışı soframıza da yansıdı. Temel 
gıda ürünlerini alabilmek için asgari ücretli, diğer ih-
tiyaçlarını kısmak zorunda kaldı ve çoğu zaman ihti-
yaçlarını sepette bıraktı. Bir yandan elektrik faturaları-
nın ödenemez durumda olması da başta esnaf olmak 
üzere geniş kitleler tarafından tepki topladı. Sosyal 
medya üzerinden örgütlenerek elektrik faturalarının 
ödememek yönünde kitleler iradelerini ortaya koydu. 

Hayatın her alanına yansıyan enflasyon karşısında as-
gari ücret hızla eridi ve erimeye de devam ediyor. Ev 
alıp huzurlu bir emeklilik geçirmek çoğu kişi için artık 
bir hayal…

Kriz tırmanırken  
satın alma gücü hızla düşüyor…
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SENDİKAMIZDAN 
HABERLER

Türk-İş’ten Kadın İşçi  
Eğitim Semineri

Konfederasyonumuz Türk-İş tarafından 25 Kasım 2021 
tarihinde “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü ve Pandemi Döneminde 
Çalışma Hayatında Kadın” konulu eğitim semineri 
Ankara’da gerçekleştirildi.

Türk-İş üyesi sendikaların kadın üyelerine yönelik 
olarak düzenlenen eğitim seminerine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu 
üyeleri ile üye sendikaların yöneticileri katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Türk Metal Sendikası 
Bursa Şube Başkanı Selda Tekman, kadınların örgütlü 
ve özgür bir mücadelenin içinde olmasının önemine 
değinerek; 
“Örgütlü bir 
topluluğun 
üyesi, özgür 
ve kendi 
ayakları 
üzerinde 
durabilen bir 
emekçi kadın 
olarak hem 
kendimle 
hem de bu 
iklimi yaratan 
çalışan kadının 
hakları için 
mücadele 
eden başta 
sizler olmak 
üzere, büyük 
resmin 

içindeki bütün emekçilerle gurur duyuyorum” dedi.

Eğitim seminerinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, çalışma yaşamının çözüm bekleyen 
birçok sorununun bulunduğunu söyledi. Bu sorunların 
çözüme kavuşmasının bir yolunun da sendikalardaki 
kadın yönetici sayısının artması olduğunu ifade eden 
Atalay, sendikalarda daha çok kadın yönetici görmek 
istediklerini dile getirdi.

Açış 
konuşmalarının 
ardından 
Hacettepe 
Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kadriye 
Bakırcı; “İş 
Yaşamında 
Şiddet” 
konulu sunum 
gerçekleştirdi. 
İşyerinde şiddet 
ve tacize karşı 
mücadelede 
uluslararası 
sözleşmelerin 
kapsamı, amacı 
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ve önemine değinen Kadriye Bakırcı, kadınların 
başvurabileceği kanalları ve uygulamada karşılaşılan 
sorunlara değindi: “İstanbul Sözleşmesi bize çok 
önemli bir hukuki dayanak sağlamıştı. Ev içi şiddet 
ve taciz durumunda devlet hangi mekanizmaları 
izlemeli ve neler yapmaları konusunda çok güzel 
bir rehberdi. Sözleşme küreselleştiği için imzadan 
çekilsek bile açılan davalarda İstanbul Sözleşmesi 
önemli bir metin olarak kullanılabilir. Ama şunu 
da bilmek gerekir ki bizim mevzuatımız tıpkı iş 
yaşamında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
sağladığı garantiler gibi İstanbul Sözleşmesi ile 
sağlanan bütün korumayı sağlıyor.” dedi.

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı’nın sunumunu ardından 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Gülay Toksöz, “Kadınların 
Görünen ve Görünmeyen Emeği” konusunda 

katılımcıları bilgilendirdi. Toksöz; “Türkiye’de şiddet 
şu an kadın alanındaki en önemli sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. O kadar zehirleyici bir toplumsal 
iklim oluştu ki kadınlara saldırmayı failler marifet 
saymaya başlıyor. Kadına yönelik şiddeti önleyen 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin zehirleyici 
iklimde rolü olduğunu düşüyorum.”

Seminerde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Seyhan Erdoğdu, “Kadın Hakları İçin Mücadele: 
Sendikalar ve Kadın Çalışanlar” konusunda ayrıntılı 
bir sunum yaptı. Erdoğdu sendikal yaşamda kadın 
katılımının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı’nın “İş Yaşamında Şiddet 
ve Taciz” ve Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün “Kadınların 
Görünen ve Görünmeyen Emeği” konusunda 
sendikalı kadın işçilere verdikleri eğitimin içeriğini 
sizlerle buluşturuyoruz.

Sorunların çözüme kavuşmasının bir yolunun da sendikalardaki kadın yönetici 
sayısının artması olduğunu ifade eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 
sendikalarda daha çok kadın yönetici görmek istediklerini dile getirdi.

Tez-Koop-İş, bugün yaklaşık 40 bin kadının sen-
dikasıdır. Marketlerde, mağazalarda,  bürolarda, 
üniversitelerde çalışan binlerce kadın Tez-Koop-
İş Sendikası’nın üyesidir. 17 yönetim, 13 denetim, 
13 disiplin kurulu üyesi, 14 idari personeli, 22 baş 
temsilcisi  olmak üzere 735 kadın temsilcisi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılma-
sı için adım adım yol almaktadır. Gerek anatüzü-
ğünde gerek toplu iş sözleşmelerinde getirdiği 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenleme-
ler ile kadın üyelerinin yaşamın her alanında mü-
cadelesini desteklemektedir! Tez-Koop-İş Kadın 
der ki…

Birlikte, el ele, dayanışmayla yürüdüğümüz  
örgütlü yıllara…
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Neden iş yaşamında şiddet ve tacizi konuşmak zorun-
dayız? Çünkü iş yaşamında şiddet ve taciz kadının pek 
çok temel hakkını engelliyor veya ihlal ediyor. Örneğin 
eski Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 1980’lerde 
yaptırdığı bir araştırmaya göre, iş yaşamında şiddet ve 
tacize uğrama korkusu, endişesi bile pek çok kadının 
çalışma hayatına girmesini engelliyor. Ne demek bu? 
Bazı durumlarda kadının eşi, abisi, kardeşi, aile fertleri 
“sen o işyerinde tacize, şiddete uğrayabilirsin” diyerek 
kadının çalışmasını engelleyebiliyor veya o sektör er-
kek egemen bir sektörse, mesela inşaat sektörü gibi, 
bu durumlarda da kadının kendisi endişelenebiliyor 
veya iş başvurusu yaptığı zaman işveren “burada çalı-
şanların hepsi erkek, dolayısıyla ben seni koruyamam, 

o nedenle işe almıyorum” diyebiliyor. Dolayısıyla dikkat 
ederseniz sadece şiddet ve tacize uğrama endişesi bile 
kadının çalışma hayatına girmesini engelleyebiliyor. 
Çalışma hayatına girdiğinde ise şiddet ve tacize uğra-
yan kadın çoğu kez işinden ayrılmak zorunda kalıyor 
veya şikâyet ettiği zaman işten çıkarılma riski oluşuyor 
veya işten çıkarılıyor. Anayasal haklarımız açısından bu 
risklerin ortaya çıkardığı sonuç nedir diye baktığımız 
zaman, kadınların eşit muamele görme hakkının, çalış-
ma hak ve özgürlüğünün, kişilik haklarının, bir işyerin-
de sağlıklı ve elverişli koşullarda çalışma hakkının ihlal 
edildiğini görüyoruz. Yani iş yaşamında şiddet ve taciz, 
kadının pek çok temel insan hakkının ihlaline yol açıyor. 

1998 yılında bu konuda bir doktora tezi yazdığım sü-
reçte mesela bazıları demişti ki; “…bu bir grup kadının 
sorunu, çok zayıf, mağdur ve kırılgan konumdaki bazı 
kadınların bir grup psikopat erkek tarafından maruz 
kaldığı eylemler. Dolayısıyla küçük bir grup bu eylemi 
yapıyor, diğer küçük bir grup da buna maruz kalıyor.” 
Ben de hep  tersini savunmuştum çünkü araştırmalar 
ortadaydı. Şimdi günümüzde artık kimse bunu söyle-
yemiyor. Neden söyleyemiyor? Çünkü Özgecan Aslan 
cinayetinden sonra Türkiye’de bir #MeToo (#Sende-
Anlat) hareketi başladı. O dönem bizde pek çok ünlü 
ortaya çıkıp, iş yaşamında, faillerin kim olduğunu ifşa 
etmeden, birçok taciz ve şiddet olayına maruz kaldık-
larını dile getirdiler. Onlar daha çok sinema sektörün-
den veya sahne sanatlarından emekçilerdi. Amerika’da 

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı/ 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi

ŞİDDET VE TACİZ

Türkiye’de işyerinde  
kadına yönelik şiddet ve taciz

12 Tez-Koop-İş Kadın
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ise Angelina Jolie ve 
onun gibi, dışarıdan ba-
kıldığı zaman çok güçlü 
konumda oldukları ima-
jını veren kadınlar #Me-
Too hareketi ile ortaya 
çıkıp kendilerinin uğra-
dığı şiddeti, tacizi anlat-
tılar ve failleri ifşa ettiler, 
çünkü Amerikan Huku-
ku buna müsait. Dola-
yısıyla bazı failler yar-
gılandı, mahkûmiyetler 
aldı. Böylece tacize iliş-
kin “çok kırılgan koşul-
lardaki küçük bir grup 
kadının maruz kaldığı, 
küçük bir grup psikopat 
erkek tarafından yönel-
tilen davranış” klişesi or-
tadan kalktı. Her kadın, 
hangi sektörde olursa 
olsun, hangi mesleği ya-
pıyorsa yapsın şiddet ve 
tacize maruz kalabiliyor. Ama hedef haline gelen ka-
dınlar, misilleme korkusuyla maalesef eğer olay artık 
dayanılmayacak boyuta gelmişse ortaya çıkıp ya yargı 
yoluna başvuruyor ya da ifşa ediyor. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün iş yaşamında şiddet 
ve tacizin küresel bir sorun olduğunu kabul ederek bu 
konudaki klişelere son vermesi, eskiye kıyasla kadın-
ların işini bir parça kolaylaştırdı. Uluslararası Çalışma 
Örgütü, Haziran 2019 yılında   İş Yaşamında Şiddet ve 
Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ni kabul etti. 
Bu sözleşme 25 Haziran 2020 yılında yürürlüğe girdi. 
Şu anda 9 devlet onaylamış durumda ve onaylama sa-
yısı artıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü “şiddet ve taciz 
küresel bir sorundur” açıklaması yaptı ve devletlere bu 
konuda gerekli olan düzenlemeleri yapması için çağ-
rıda bulundu. 

Bu konudan söz eder-
ken çalışma yaşamı ye-
rine iş yaşamı kavramı 
tercih edilmelidir. Çünkü 
sadece çalışanlar taciz 
ve şiddete maruz kalmı-
yor. Çalışma yaşamına 
girmeyenler de şiddet 
ve tacize uğruyor. Yani iş 
arayanlar da iş mülaka-
tına katılan aday da te-
lefon edip bilgi soran da 
şiddet ve tacize uğra-
yabiliyor. Aynı zamanda 
stajyerler de çıraklar da 
şiddet ve tacize maruz 
kalabiliyor. Çalışma ya-
şamından çıktıktan son-
ra da haklarında yapılan 
dedikodular veya başka 
işe alınmayı engelleme 
gibi olaylarla da şiddet 
ve taciz söz konusu ola-
biliyor. Dolayısıyla bu 

sözleşmenin en güzel tarafı, henüz iş yaşamına girme-
miş olanlar ve işten çıkanlar dahil herkesi kapsaması. 
Bir başka güzel tarafı, bu sözleşmenin işçi-memur ay-
rımı yapmadan tüm çalışanları kapsaması ve bağım-
sız çalışanları da kapsıyor olması. Yani sokak satıcısı 
da sözleşme tarafından korunuyor, kamu sektöründe 
çalışan da özel sektörde çalışan da kayıt dışı-kayıt içi 
bütün sektörler de bu sözleşmenin kapsamına giriyor.

Sözleşme, kadın erkek ayrımı yapmadan şiddet ve ta-
cizi yasaklıyor. Arkasından temel olarak kadınlar daha 
fazla şiddete ve tacize maruz kaldıkları için toplumsal 
cinsiyete dayalı taciz ile ilgili ayrı bir vurgu yapıyor. 
Devletlere, bir genel olarak iş yaşamında şiddet ve 
taciz ile ilgili, bir de kadınlarla ilgili önlemler alma yü-
kümlülüğü öngörüyor.

Ayrıca kız çocuklarına özel vurgu var. Çünkü bütün 

Günlük hayatta olduğu gibi iş yaşamında da şiddet ve tacizin çok yoğun, çok 
ciddi boyutlarda olduğunu hem Türkiye'deki araştırmalar hem de küresel çapta 
yapılan araştırmalar ortaya koyuyor. Fakat iş yaşamında meydana gelen şiddet 
ve tacizi, misilleme korkusu, ispat zorluğu vb. nedenlerle konuşmak çok zor. O 

nedenle yine yapılan araştırmalar kadınların çok büyük bir bölümünün, yüzde 60 
oranında kadının sessiz kaldığını ortaya koyuyor. 
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dünyada olduğu gibi Türkiye›de de mevzuatımız ço-
cuk ve gençlerin belli koşullarda çalışmasına izin ve-
riyor. Sözleşme, kız çocukları yanında göçmen kadın-
lara ve eğitim, sağlık, ulaşım, acil servislerde çalışan 
gruplar gibi şiddete açık diğer gruplara da özel vurgu 
yapıyor. Sözleşme bu grupları vurgulayarak özel dü-
zenlemeler talebinde bulunuyor. 

Yine sözleşmenin en güzel taraflarından bir tanesi yer, 
durum ve zaman ayrımı yapmamasıdır. Sadece işye-
rinde maruz kalınan şiddet ve tacize karşı koruma sağ-
lamıyor. Örneğin işverenin otoritesi altında iken maruz 
kalınan şiddet ve tacize karşı da koruma sağlıyor. Bir 
çalışanın yaptığı iş seyahati esnasında uğradığı şid-
det ve tacize karşı da işverenin sağladığı bir lojmanda 
olan şiddet ve tacize karşı da koruma sağlıyor. İşyerinin 
bahçesinde ya da telefon görüşmesi esnasında, e-ma-
illeşirken veya uzaktan haberleşirken yaşanan şiddet 
ve tacize karşı da koruma sağlıyor. Dolayısıyla iş ile 
bağlantılı her türlü şiddet ve tacizi yasaklıyor.

Peki, bu sözleşme hangi fiilleri ve neleri yasaklıyor? 

Öncelikle şiddeti yasaklıyor. Şiddeti de dört tür olarak 
kategorize ediyoruz; 

1. Fiziksel Şiddet: Her türlü dokunma, vurma, dövme, 
yaralama, öldürme ve diğer fiziksel davranışlardan 
kaynaklanan şiddet.

2. Psikolojik Şiddet (Mobbing): Bir davranışın psikolo-
jik şiddet ya da mobbing olarak değerlendirebilmesi 
için, sistematik ve tekrar eden davranışlar olması lazım. 
Psikolojik şiddetin faili, işveren olabilir, işveren vekili 
olabilir hatta daha alt düzeyde çalışanlar olabilir. Dola-
yısıyla bu kişiler, hedef alınana haddini bildirme, pasifi-
ze etme, kontrol altında tutma, istifaya zorlama, feshe 
zorlama için ayrımcılıkla, cinsel tacizle iç içe geçebilen 
sistematik bir dizi davranış içerisine girebiliyorlar. 

3. Cinsel Şiddet: Her türlü cinsel saldırı, cinsel taciz, 
çocuk ve genç işçilere yönelik cinsel istismar, fuhuşa 
sürükleme gibi cinsel suç içeren bütün davranışlar bu 
gruba girer. Yetişkinler arası cinsel davranışlarda rıza 
yoksa bu bir cinsel tacizdir. Açık şekilde “hayır” denme-
si gerekmez. Suskunluk da rızanın olmadığı anlamına 
gelmektedir. Hem yetişme biçimleri hem korktukları 
için, “işimi kaybederim, ilişkilerimi bozmayayım, sessiz 
kalırsam fail yılar, bir kenara çekilir, beni rahat bırakır.” 
duygusuyla kadınlar genellikle suskunluğa gömülü-

ŞİDDET VE TACİZ
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yor. Bu suskunluk da hayır anlamına gelir. Rızanın çok 
açık olması lazım. Rızanın olmadığı, kadının istemedi-
ği, hoşlanmadığı her türlü cinsel nitelikli davranış cin-
sel tacizdir. 

4. Ekonomik Şiddet: Ekonomik şiddet bizim hepimizin 
ortak sorunu. Kadınlar dünyanın her tarafında erkek-
lerle aynı işi bile yapsalar veya eşit değerde bir iş bile 
yapsalar erkekler daha yüksek ücret, kadınlar daha 
düşük ücret alıyor. Dolayısı ile sözleşme bunu da ya-
saklıyor. Aynı zamanda bir erkeğin örneğinin eşinin ça-
lışmasını engellemesi, daha yüksek bir ücret alacağı 
işte kadının çalışmasının engellenmesi, kadınlara de-
ğil erkeklere terfi verilmesi ya da kadınların yükselme 
imkânı olmayan işlere yerleştirilip erkeklerin yükselme 
imkânı olan işlere yerleştirilmesinin hepsi ekonomik 
şiddettir. 

Sözleşme, ayrıca ayrımcılığı yasaklıyor. Çünkü ayrımcı-
lık şiddete yol açmaktadır. Erkeklerin kadınlara şiddet 
uygulamalarının temelinde, kadınları eşit görmeme-
leri düşüncesi yatar. Kadınlara yönelik önyargılar, kli-
şeler yatar.   Eğer eşit görseler bu kadar kolay şiddet 
uygulayamazlar. Dolayısıyla bu sözleşme ayrımcılığı 
da yasaklıyor. Küçük bir parantez açalım, bu ayrımcı-
lık meselesi çok yanlış anlaşılıyor. Eşitliği, kadınlar ve 
erkeklerin aynı olması, birbirine benzemesi olarak an-
lamamak lazım. Kadınlar ve erkekler fizyolojik, biyo-
lojik olarak farklı olabilir, ancak haklarda eşittirler. Biz 
haklarda eşitlik istiyoruz, çalışma hakkı, sağlık hakkı, 
eğitim hakkı, parlamentoda temsil edilme ve sendika-
larda temsil edilme ve diğer tüm haklarda eşitlik isti-
yoruz. Bizler de yönetim kademelerinde olmak ve söz 
hakkı sahibi olmak istiyoruz. 

Sözleşmenin yasakladığı başka bir husus; misillemedir. 
Nedir misilleme? Misilleme, bir hakkımızı kullanmamız 
durumunda örneğin şikâyet ettiğimiz zaman, karşı 
taraftan başka bir hukuksuzluğa, örneğin bir disiplin 
soruşturmasına, işten çıkarılmaya, kötü muameleye 
maruz kalmaktır. Sözleşme, insanların şikâyetlerini 
edebilmeleri, hak ve hukuklarını kullanabilmeleri için 
misillemeyi de yasaklıyor.

Sözleşmede bir başka büyük bir yenilik, devletlere ev 
içi şiddetin iş yaşamındaki etkilerini tanıma yükümlülü-
ğü öngörmesidir. Ev içinde uğranılan şiddet, kadınların 
çalışma hayatındaki performansını, çalışma hayatına 
katılımını çok olumsuz etkileyebiliyor. Ev içinde şiddet 
uygulayan erkek iş yaşamına da bunu yansıtabiliyor. 
Mesela fail işvereni telefonla arıyorsa, eşinin arkadaş-
larını arıyorsa, işyerinin kapısında bekliyorsa bu gibi du-
rumlar kadının bazen işten çıkarılmasına yol açabiliyor. 
Dolayısıyla sözleşme, devletlerin ev içindeki şiddetin 
iş yaşamındaki etkilerini de tanımasını ve böylece ev 
içi şiddete uğrayan kadınlara işverenin gerekli olduğu 
durumlarda izin, esnek, uzaktan çalışma vb. kolaylıkları 
sağlamasını öngörüyor.

Devletlerin ne tür yükümlülükleri var şiddet ve taci-
ze karşı?  

Öncelikle devletin ve işverenlerin önleme yükümlülü-
ğü var. Ne demek önleme? Hiç meydana gelmemesi-
ni sağlamak demek. Kadınların istediği de bu aslında, 
çünkü olduktan sonraki süreç çok sancılı olabiliyor. 
Dolayısıyla önleyici hukuksal düzenlemeler yapılmalı-
dır. Aynı şekilde, toplu iş sözleşmesine hükümler ko-
nulabilir. Eğer sendikalar kadın  üye sayısını arttırmak 
istiyorsa kadınların sorunlarına yönelik düzenlemeler 
yapmalıdır. Önleme aslında kolay ve masrafsız. Ulus-
lararası Çalışma Örgütü devletlere, önleme için ayrım-
cılığı yasakla, zorla çalıştırmayı yasakla, çocuk ve genç 
işçiliğini sonlandır diyor. Dolayısıyla Uluslararası Ça-
lışma Örgütü’nün temel sözleşmelerini uygula, diyor.   
Mevzuat yap ama aynı zamanda mevzuatın uygulan-
masını izle diyor devletlere. Sonra, devlet politikaları 
oluştur, diyor. 

İkincisi koruma sağla, diyor. Peki koruma nasıl sağla-
nır? Olay olduktan sonra ne yapılabilir? Sözleşme hem 
devletlere hem işverenlere hak arama mekanizmaları 
oluştur, diyor. Yani işveren işyerinde bir şikâyet meka-
nizması oluşturacak; işçi kime gidecek, kimi arayacak, 
kimle konuşacak, kime şikâyet edecek, nasıl bir pro-

Sözleşme, kadın erkek ayrımı yapmadan şiddet ve tacizi 
yasaklıyor. Arkasından temel olarak kadınlar daha fazla şiddete 
ve tacize maruz kaldıkları için toplumsal cinsiyete dayalı taciz ile 

ilgili ayrı bir vurgu yapıyor. 
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sedür izleyecek. Hangi devlet mekanizmalarına baş-
vuracak. 

Peki, sözleşme bunun haricinde ne diyor? 

Şiddet ve taciz konusunda “uzman mahkemeler kur” 
diyor. Bu mahkemeler bütün şiddet ve taciz vakaları 
ile ilgili oluşturulmalıdır. Yargıcın, savcının ya da poli-
sin şiddet ve taciz konusunda bilgisinin olması gere-
kir. Çünkü eğer konunun uzmanı değilseniz önyargı ile 
hareket edebilirsiniz. Ayrıca başka sosyal, tıbbi ve idari 
destek mekanizmaları lazım maruz kalan için. Maruz 
kalanlar çok yalnız bırakılıyor. Bu yalnızlaştırma, şid-

deti uygulamanın hem unsurlarından biridir hem de 
sonuçlarından biridir. Bir kişiyi hedef alırsınız iş haya-
tında; o kişinin çevresini boşaltırsınız, o kişiyi yalnızlaş-
tırırsınız ve şiddetin boyutu giderek ağırlaşır, ayrıca bir 
sürü çalışan da hedef alınana karşı zorbalarla işbirliği 
yapar. Şiddete uğrayanın yanında değil şiddet uygula-
yanın yanında yer alır. İşte bunun için  psikolojik destek 
mekanizması, idari destek mekanizması, sosyal destek 
mekanizması son derece önemli. Ayrıca soruşturma 
aşamasında gizlilik ve mahremiyet sağlanmalıdır. Hem 
şikâyetçi hem şikâyet edilen, soruşturma sonuçlanana 
kadar zarar görmemelidir.

Burada Eğer sendikalar kadın üye sayısını arttırmak istiyorsa kadınların 
sorunlarına yönelik düzenlemeler yapmalıdır. Önleme aslında kolay ve masrafsız. 

Uluslararası Çalışma Örgütü devletlere, önleme için ayrımcılığı yasakla, zorla 
çalıştırmayı yasakla, çocuk ve genç işçiliğini sonlandır diyor. 

ŞİDDET VE TACİZ
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Sözleşmede işçilere bazı haklar tanınıyor, bu haklar 
nelerdir? Sözleşme diyor ki işçilere, işi yapmaktan ka-
çınma hakkını kullanabilirsin. İşverenler bize sağlıklı, 
elverişli çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür. Ana-
yasa ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da bu şe-
kilde düzenlenmiştir. Peki, şiddet ve taciz iş sağlığı ve 
güvenliğinin konusu mu, evet konusu. Neden, çünkü 
şiddet ve taciz psikolojik sağlığı bozuyor, ruhsal sağ-
lığı bozuyor, zihinsel sağlığı ve fiziksel sağlığı bozuyor. 
Dolayısıyla eğer bir işyerinde şiddet ve taciz varsa ve 
işveren bunu engellemiyorsa işçi “sen üstüne düşen 
yükümlülükleri yerine getirmiyorsan ben de iş yap-
ma borcumu yerine getirmeyeceğim” deme hakkına 

sahip. Kanuna göre bu durumda işveren o işçiyi işten 
çıkaramaz, işçinin yerine başka birini alıp çalıştıramaz, 
ücretinde kesinti yapamaz. 

Sözleşme işçinin işten çıkarılmasına karşılık işe iadeyi 
güvence altına alıyor. Eğer işyerinde işçi, şiddet ve 
tacize dayanamayacak hale geldiyse sözleşme işçiye 
iş akdini haklı nedenle fesih hakkı tanıyor. Bu durum-
da işçi bütün tazminatlarını alarak işten ayrılabilir.  İşçi 
yargısal veya alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 
başvurabilir.

Son olarak Sözleşme, devletlerin bütüncül politika-
lar izlemesini öngörüyor. 

Bu yapılırken de sosyal diyaloğa dikkat edilmesi ge-
rektiğinin altını çiziyor. 

Ayrımcılık, taciz ve şiddetteki en büyük problem ispat 
meselesi. Zaten ispat edilemediği için insanlar kolay 
kolay ortaya çıkıp ben böyle bir davranışa maruz kaldım 
diyemiyor, yargıya başvuramıyor. Bu nedenle Amerikan 
hukukundan başlayıp sonra Avrupa Birliği sonra bizim 
hukukumuza da giren Sözleşme’nin de tekrar ettiği is-
pat yükünün kolaylaştırılması kuralı var. Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve İş Kanunu’muzun 
5. maddesi, maruz bırakılan bir ayrımcılık biçimi olarak 
şiddet ve tacize uğradığı ihtimalini ortaya koyduğu za-
man, bunun olmadığının ispat yükünün işverene ait ol-
duğunu düzenlemektedir. Tanık olan işçiler, misilleme 
korkusu ile şahitlikten kaçınabiliyor, dolayısıyla ispat 
yükünün işverene ait olması lazım. Yargıtay’ın bu ko-
nuda bazı iyi kararları var. Ama Yargıtay’ın bu konuda 
iyi kararlar verebilmesi için avukatların da bu konuların 
peşinde olması ve takibini yapması lazım. 

İstanbul Sözleşmesi bize çok önemli bir hukuki daya-
nak sağlamıştı. Ev içi şiddet ve kadınlara yönelik şiddet 
durumunda devlet hangi mekanizmaları izlemeli ve 
neler yapmalı konusunda çok güzel bir rehberdi. Ancak 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş olsak da Sözleşme 
küresel kabul gördüğü için, hak taleplerinde İstanbul 
Sözleşmesi önemli bir hukuki metin olarak kullanıla-
bilir. 

Şiddete ve tacize maruz kalanlar çok yalnız bırakılıyor. Bu yalnızlaştırma, 
şiddeti uygulamanın hem unsurlarından biridir hem de sonuçlarından biridir. 
Bir kişiyi hedef alırsınız iş hayatında; o kişinin çevresini boşaltırsınız, o kişiyi 
yalnızlaştırırsınız ve şiddetin boyutu giderek ağırlaşır, ayrıca bir sürü çalışan 

da hedef alınana karşı zorbalarla işbirliği yapar. 
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EMEK ve KADIN

Kadınların görünen ve  
görünmeyen emeği

19. yüzyıldan itibaren kadınların fabrikalarda bir ücret karşılığı 
çalışma biçimi erkeklerle giderek benzeşiyor. Çalışma 
koşullarını iyileştirmek, kadın ve erkeklerin çalışma hayatında 
kalmasına devam etmek gibi başka bir yol da izlenebilirdi. 
Toplumsal zihniyet bunun yerine sadece erkeklerin iş başında 
usta ve vasıflı hale gelmesini teşvik ediyor. 

19. yüzyıldan itibaren kadınların fabrikalarda bir üc-
ret karşılığı çalışma biçimi erkeklerle giderek ben-
zeşiyor. Çalışma koşullarını iyileştirmek, kadın ve er-
keklerin çalışma hayatında kalmasına devam etmek 
gibi başka bir yol da izlenebilirdi. Toplumsal zihniyet 
bunun yerine sadece erkeklerin iş başında usta ve 
vasıflı hale gelmesini teşvik ediyor. Bütün toplumsal 
yapı aslında karar alma mekanizmaları ile siyasette 
ve diğer alanlarda erkeklerin belirlediği bir yapı olu-
yor. Kadınlar fabrika işçiliğinden dışlanıyor ama çok 
sayıda kadın, yoksul kadın, kendi başına yaşayan 
kadın, evlilik birliği sonlanmış kadın işçiliğe devam 
etmek durumunda kalıyor, başka türlü yaşamlarını 
sürdürme olanakları yok. Bu sefer “sizlerin yeri fab-
rika değil, biz sizin buradaki varlığınızı adeta tole-

re ediyoruz” gibi bir yaklaşımla onlara düşük ücret 
veriliyor. “Nasıl olsa evde çalışan bir erkek var. Esas 
parayı o kazanıyor, kadınınki ek gelir.” diyor. Bu zih-
niyetin halen günümüzde varlığını koruduğunu da 
biliyoruz.

Bu gelişmelere bağlı olarak “bir doğal iş bölümü” 
ortaya çıkıyor. Aslında doğal bir bölümü değil bu: 
erkekler ev dışında gelir getirici işlerde çalışır; ka-
dınlar da evin içindeki ev ve bakım işlerini üstlenir. 
Kadının bu emeğin bir karşılığı var mı, hayır yok. “El-
lerine sağlık, çok takdir ettik, ne kadar güzel yap-
mışsın…” demenin dışında maddi bir karşılığı olma-
yan ve aslında bu yüzden de değersiz görülen bir 
emek. Bunun sonucunda yerleşen kalıp yargı da 
“Erkekler çalışır, kadınlar çalışmaz.” Kadınların birço-

Prof. Dr. Gülay Toksöz / CEİD Yönetim Kurulu Başkanı



19Tez-Koop-İş Kadın

ğuna Türkiye’de çalışıyor musun diye sorduğunuzda 

“Yok çalışmıyorum.” 

“Peki, ne yapıyorsun?” 

“Evde oturuyorum.” 

“Evde ne yapıyorsun?”

“Çocuk bakıyorum, yaşlı bakıyorum” diyaloglarına 
şahit olursunuz. Ev ve bakım işi çalışma sayılmıyor. 
Şimdi bunun böyle kurgulanması kadınları erkekle-
re tümüyle ekonomik olarak bağımlı hale getiriyor. 
Erkeklerin dudaklarından çıkan iki sözün kadınların 
kaderlerinde belirleyici olmasına neden oluyor. İşte 
kadınlar üzerindeki bu denetimi, özel olarak kadın 
emeği üzerindeki denetimi patriyarka ya da ataer-
killik ya da erkek egemenliği olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla kadınların durumu anlamak için ince-

leme yaptığımız vakit kullanmamız gereken bazı 
kavramlar var. Ataerkillik bu anlamda en önemli 
kavramlardan biri. Bu, kadının emeği, bedeni, cin-
selliği üzerinde denetim sağlayan kurallar, ilişkiler, 
kurumlar, zihniyetler... Topyekün bir sistemden söz 
ediyoruz. Kadının çalıştırılmayıp evde emeğinin sö-
mürüldüğü bir yapıda eğitim hakkı da elinde alını-
yor. İlkokula gidip okuma yazma öğrenmesi yeterli 
görülüyor. Kadın bedeni üzerindeki talep, toplumsal 
yaşama katıldığında; “Hangi kıyafetle çıkacaksın! Dı-
şarıda nasıl davranacaksın! Sakın yüksek sesle gü-
lüp kahkaha atma sokaklarda! Erkeklerin dikkatini 
çekecek şekilde dolaşma, kimsenin gözünün içine 
bakma!”   Kadın cinselliği üzerindeki denetim: Kaç 
yaşında evleneceksin, kiminle evleneceksin, kaç 
çocuk sahibi olacaksın, evlilik dışı bir ilişkiye girdiğin 

Topyekün bir sistemden söz ediyoruz. Kadının çalıştırılmayıp evde emeğinin 
sömürüldüğü bir yapıda eğitim hakkı da elinde alınıyor. İlkokula gidip okuma 
yazma öğrenmesi yeterli görülüyor. 
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vakit nasıl cezalandırılacaksın! Bütün bunlar aslında 
erkeklerin belirlediği kurallar tarafından kadınların 
hayatını etkiliyor ve bu kurallar yasalarla somut şek-
lini alıyor. Kuruluşlar bunların üzerinde etkili oluyor 
ve bu zihniyetle güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Yani 
mücadele etmemiz gereken düşmanın ne kadar 
güçlü olduğunu belirtmek istiyorum.

Bir diğer temel kavram ayrımcılık. Ayrımcılık cinsi-
yet, ırk, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş ve başka 
birçok nedene bağlı olarak yaşanıyor ve son yıllarda 
özellikle daha çok ayırdına varılan bir durum. Engel-
lilik ve benzeri durumlar nedeniyle de insanların ay-
rımcılığa maruz kaldığını görüyoruz. Kadınların ma-
ruz kaldığı ayrımcılığın ilk adımının kadının evin dı-
şında bir gelir getirici işte çalışma konusunda kendi 
bağımsız karar almasının engellenmesi olduğu söy-
lenebilir. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda çeşitli 
kırılmalara uğramış ve eğitimli kadınlar açısından bu 
durum söz konusu olmasa da halen düşük eğitimli 
kadınlar için çok ciddi bir belirleyici davranış kalıbı 
olduğunu görüyoruz.

Kadının çalışma yaşamına katılmasına izin çıktı diye-
lim, sonra ne oluyor? Ayrımcılığın ikinci adımı bura-
da karşımıza çıkıyor. Kadının üzerindeki ev ve bakım 
işleri yükümlülüğü onun ne tür işlerde yer alacağını 
belirliyor. “Evden çalış, evde bir şeyler üret sonra 
götürüp yakındaki pazarda satarsın. Böylece evde-
ki aile yükümlülüklerini de ihmal etmezsin.”  ya da  
“Kısmi zamanlı çalış, git günde dört saat çalış eve 
geri gel. Çocuklar okuldan dönünce onların başında 
ol ya da geçici olarak çalış, üç ay çalış daha son-
ra çalışma” vb. Bütün bunların hepsinin güvencesiz 
çalışma biçimi olduğunu ve çalışma hayatının, çalı-
şanlara getirdiği temel haklardan ve sosyal güvenlik 
haklarından yararlanmasına imkân tanımadığını be-
lirtmek gerekir. Özellikle kayıt dışı olması ve böy-
lece sosyal güvenlik haklarından yararlanamamak…

Üçüncü adım, işe alınma pratiklerinin içerdiği ay-
rımcılık. İşverenlerin kadınlara tanımladıkları uygun 
işler var; kadınların düşüncelerinde de kadınlara ve 
erkeklere uygun işler var. Bir kere arayacağı işleri 
daha mesleğini seçerken baştan sınırlamış oluyor. 
İşe alınma sürecinde de özellikle vasıflı meslekler-
de, bir kadın maden mühendisinin madende çalış-
ması hoş görülmeyerek işe alınmaması bunun bir 
örneğidir. Çeşitli teknik alanlarda ciddi şekilde kar-
şımıza bu durum çıkıyor.

Kadın ve erkek çalışanlara farklı ücret uygulanması 

ya da yasal olarak bunun denetlendiği durumlarda 
erkekleri mesleki eğitime katma ve daha sonra daha 
yüksek pozisyonlarda görevlendirme noktasında 
onlara öncelik verilmesi ve böylece onların daha 
yüksek ücretlere erişmesinin sağlanması, ayrımcılı-
ğın bir başka boyutudur. İşten çıkartma söz konusu 
olduğunda da önceliğin kadınlara verilmesi başka 
bir durumdur. Çünkü evi erkeğin geçindirdiği ve bu 
yüzden öncelikle biri işten çıkartılacaksa kadın ol-
ması gerektiği düşüncesi halen toplumda yaygındır.

Ve bir diğer ayrımcılık, özellikle de kadınların in-
san hakkını en çok ihlal eden cinsel taciz. Şiddetin 
iş yaşamında en çok dışa vuran biçimlerinden biri ve 
kuşkusuz mobbing, psikolojik taciz bunlara eklene-
bilir. Bu sayılanlar sadece Türkiye’ye özgü değil, bü-
tün dünyada gözlenen en büyük sorunlardan. Yani 
ataerkillik dediğimiz sistem olarak karşımızda duran 
kadın düşmanı işleyiş bütün dünyada var. Dolayısıy-
la baktığınız vakit ülkelere göre farklılaşmakla bir-
likte hemen her yerde kadınların çalışma yaşamında 
erkeklerden daha düşük oranda yer aldığını görü-
yoruz. Belirtmek gerekir ki, her ülkede kadınların 
mücadelesine bağlı olarak elde edilen kazanımlar, 
onların   gerek çalışma hayatında gerek toplumsal   
hayatın diğer alanlarında, başta siyaset olmak üzere 
daha eşitliğe yakın konumlarda olmasına imkân ta-
nıyor. Yüzde yüz eşitlik olan yer yok; ama daha yakın 
olan ülkeler kuşkusuz var. En iyi bilinen örnekler İs-
kandinav ve Kuzey Avrupa Ülkeleri.  

Türkiye’deki kadınların işgücüne katılım oranı %32; 
her 100 kadından 32’si işgücüne katılıyor. Oysa dün-
ya ortalaması %49. Yani Türkiye dünya ortalamasının 
epey gerisinde kalıyor. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Ülkelerinin ve bir de Güney Asya Ülkelerinin 
üstünde. 

2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik 
olarak ciddi bir kapanma ve durgunluk süreci ya-
şandı. Sayıların daha düştüğü bir yıl olması nede-
niyle TÜİK istatistikleri 2020 verilerine baktığımızda 
karşımıza biraz daha kötü bir tablo çıkıyor. Ama son 
10 yıl aralığında baktığımızda çok da fark eden bir 
şey olmadığını söylemek mümkün. Her 100 kadının 
30’u işgücünde, erkeklerde her 100 erkekten 68’i 
işgücünde, yani erkekler kadınların iki katından faz-
lası. İşsizlik durumu nedir diye bakıldığında kadınla-
rın işsizlik oranı erkeklerinkinden daha yüksek. 2020 
yılında her 100 kadından 17’si işsiz; erkeklerde ise 12 
kişi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ayrım;   

EMEK VE KADIN
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tarım ve tarım dışı. Bizim için önemli olan tarım dışı 
işsizlik oranları. Çünkü tarımda bir şekilde herkes bir 
işle meşgul olduğu için kimse kendisi işsiz olarak 
söylemez; ama kente, tarım dışına bakıldığında her 
100 kadından 21’i işsiz iken her 100 erkekten 14’ü iş-
siz. Kadın iş arama faaliyetinde bulunduğu vakit iş 
bulma şansı erkeklere kıyasla daha düşük çünkü 
işgücü piyasasının tümüyle cinsiyete göre ayrışmış 
bir yapısı ve buna göre oluşmuş işveren tercihleri 
var. 

Görünen emek kategorisi içerisinde yer alan ve is-
tatistiklerin kapsamına giren ücretsiz aile işçiliğine 
dikkat etmek gerekir. Ücretsiz aile işçisi özellikle ta-
rımda, küçük tarım işletmesinde kadınların tarlada, 
bağda bahçede çalışması anlamına geliyor. Erkek-
ler tarla sahibi olarak kendi hesabına çalışan görü-
nürken kadınların da ücretsiz aile işçisi olması şunu 
ifade eder; elde  edilen hasatı erkekler götürüp sa-
tıyorlar, para onların eline geçiyor, kadınların eline 
geçen herhangi bir nakit yok. Yani kadınlar, tüm gün 
çok daha ağır emek harcamalarına rağmen çalış-
malarının bir maddi karşılığı yok. 

Bir diğer grup kendi hesabına çalışma. Kadınların 
yüzde 9’u, erkeklerin yüzde 20’si bu grupta çalışıyor. 
Çok daha düşük oranda işveren konumunda kadın 
ve erkek var ama bu grupta da arada ciddi bir açık 
var. Kendi hesabına çalışma aslında korunmasız bir 
çalışmadır. Kadınlar ücretsiz aile işçiliğinde gelir 
elde etmiyor ve sosyal güvenlikten yoksun. Kendi 
hesabına çalışmada genelde bir gelir elde ediliyor 
ancak çoğu zaman, çok büyük oranda, bir sosyal 
güvenlik  kurumuna bağlı değiller. Yani kâğıt üzerin-
de BAĞ-KUR’a üye olabilirler ancak bir önemi yok 
çünkü primlerini ödeyemiyorlar. Elde ettikleri gelir 
o primleri ödeyecek yükseklikte değil. Dolayısıyla 
da onca yıllık çalışmadan sonra emekliliğe hiçbir 
şekilde hak kazanamıyorlar. Sosyal güvenlik kap-
samı dışında çalışmaya bakıldığında tarımda çalı-
şan kadınların neredeyse tamamı bu anlamda kayıt 
dışı, erkeklerin de %76’sı kayıt dışı. Tarım dışında da 
her beş kadından biri ve her beş erkekten biri kayıt 
dışı çalışıyor. Ücretli çalışanlarda da var kayıt dışılık; 
kendi hesabına çalışanlarda da var. Kendi hesabına 
çalışanlarda çok daha yaygın; ama ücretli ve yev-
miyeli çalışanlar arasında da ciddi bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor.

İş yaşamındaki ayrımcılığın yansımalarının çok so-
mut görüldüğü bir diğer alan kadın ve erkeklerin or-
talama yıllık gelirlerindeki fark. Eğitim düzeylerine 

göre bu farklılığı görebilirsiniz. Sayıları az da olsa da 
okuryazar olmayan işçiler halen var.  Bu durumdaki  
kadınlar erkeklerin aldığının% 69›unu alıyor. Muh-
temelen tarımda ücretli işçi olarak çalışan kişiler 
bunlar. Okul bitirmeyenler, lise altı eğitimliler ve lise 
dengi okul mezunları kadınların eline %60-68 ara-
lığında ücret geçiyor erkeklere kıyasla. Üniversite 
mezunu kadınlar açısından baktığımızda %73… Yani 
üniversiteyi bitiriyor kadın, bir işyerinde çalışmaya 
başlıyor ama halen erkeklerin aldığıyla eşit alamı-
yor. Yükseltme mekanizmalarının erkekler lehine 
işliyor olması ve kadınların alt pozisyonlarda kalma-
ları bu  gelir açığının doğmasında rol oynuyor.

  İşgücünün dışında kalan yaklaşık 10 milyon kadın 
ev işleri ile meşgul olduğu için iş gücünün dışında 
yer alıyor. Yani evde bakım işlerinin sorumluluğunu 
taşıdığı için gelir getirici bir işte çalışamıyor. Bir diğer 
grup emekliler, sadece her 100 kadının 6’sı emekli 
olabildiği için işgücünün dışında kalıyor. Gelir getiri-
ci işte çalışamayan, çalışsa bile kayıtlı bir işte çalışa-
mayan kadınların çok azının emekli olabileceği açık.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus çalışmak 
isteyip de çalışamayanlar. 22 milyon kadının içinde 
yaklaşık 3 milyon kadın diyor ki “Ben çalışmak is-
tiyorum ama küçük çocuğum var, bırakacak yerim 
yok, dolayısıyla iş arayamıyorum” ya da “iş aradım 
aradım, bir türlü bulamadım, o yüzden artık umu-
dumu kaybettim iş aramıyorum.” Bunlar resmi işsiz 
kayıtlarına girmiyorlar, girmedikleri için de burada 
çalışmak isteyip de çalışamayanlar olarak karşımıza 
çıkıyor.

Demek oluyor ki, ev içi işler ve sorumluluklar ka-
dınları gelir getirici çalışmaya katılmaktan alıkoyan 
başlıca engeller olarak, kadının görünmeyen emeği 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Temizlik, alışveriş, yemek yapma, çocuk-yaşlı hasta 
bakımı…   Bütün bunlar aslında toplumsal refah için 
olmazsa olmaz ama bir değer affedilmeyen faali-
yetler. Milli gelir hesaplamasına eğer bu çalışma da 
dâhil edilseydi, ülke gelirlerinin %30 civarında arta-
cağını tahminler gösteriyor. Yani kadınların ekono-
miye %30 civarında bir katkısı var ve o görünmüyor. 

1995 yılında Birleşmiş Milletler 4. Dünya Kadın Kon-
feransı tüm dünyadan on binlerce kadının katılımıy-
la müthiş kitlesel bir etkinlik olarak gerçekleşti ve 
kadınlar taleplerini o zamanki   hükümetlere aktar-
dılar ve o zaman ortaya çıkan Pekin Deklarasyonu 
gerçekten kadın hakları açısından önemli bir metin 
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oldu. O toplan-
tıya katılıp Dek-
larasyona imza 
atan ülkeler -ki 
aralarında Türki-
ye de var- eşit-
liği sağlayan ve 
kadınlara karşı 
ayrımcılığı  önle-
yen tüm düzen-
lemeleri yapmak 
ile kendilerini 
yükümlü addet-
tiler. Bu yüküm-
lülüklerden bir 
tanesi de ka-
dınların hane içi 
emeğini görü-
nür kılmak için 
zaman kullanım anketlerinin yapılmasıydı. Bu an-
ketler Türkiye’de ilk kez 2008 yılında  yapıldı, ikinci 
kez 2014-15 yıllarında uygulandı. Anket sonuçlarına 
göre tüm kadınlar günde ortalama 4-5 saatini ev ve 
bakım işlerine harcıyor. Erkeklerin harcadığı süre 1 
saat 7 dakika. Kadınların erkeklere oranla beş katı 
kadar zamanı karşılıksız, görünmeyen emeğe har-
cadığını görüyoruz. Çalışan kadınlar açısından ise 
durumun değiştiğini söylemek pek mümkün de-
ğil. İşgücü piyasasında yer alan kadınlar günde 3 
buçuk saat daha ev işi yapıyor ve çifte iş yükünün 
altında kalıyor ve bu zorluklar nedeniyle işgücüne 
düşük oranda katılıyor. Çoğu zaman genç ve yeni 
evli kadınların ya da bekâr kadınların işgücüne ka-
tılım oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyo-
ruz. Dönüm noktası ilk çocuğun doğumundan son-
ra çünkü kadınlar eğer şanslılarsa, ailede bir büyük 
varsa: anne, kayınvalide ve benzeri, çocukları ona 
bırakıyor. Yaptıkları işin geliri yüksekse bir bakıcı 
tutuyorlar ya da çocuğu özel bir kreşe veriyorlar. 
Bunlara imkân yoksa aslında bu boşluğu devlete 
ait kaliteli ve düşük ücretli hizmet sunan kreşlerin 
doldurması gerekir, Böyle bir hizmet olmaması ne-
deniyle kadın çalışma yaşamından kopuyor. Ama 
çalışma yaşamının koşulları da çok ağır; uzun me-
sai saatleri, fazla mesainin adeta gündelik uygula-
ma haline gelmesi, hafta sonu çalışma ve benzeri. 
Bütün bunlar kadınların yine iş yaşamından kopma-
sında etkili oluyor.

Özetle, tüm bun-
lar kadın işgücü-
nü arzını sınırla-
yan faktörlerdir. 
Kadınların çalış-
ma hayatına gir-
mesinin önün-
deki engeller; 
cinsiyete dayalı 
işbölümü, bu iş 
bölümünü doğal, 
haklı ve meş-
ru gösteren, fıt-
rat, kadınlar tabii 
ki evde oturup 
çocuk bakacak 
diyen ataerkil 
zihniyet yapıla-
rı. Bunu erkeğin 

aileyi geçindirme sorumluluğu, erkeğin şerefiyle 
bağlantılandıran zihniyet yapıları ve kadın çalışma-
sının erkeğin iznine tabi olması, yoksul ailelerde 
eskiden kız çocuklarının okutulmaması. Sonuçta 
eğitim düzeyi düşük, vasıf düzeyi düşük, kadınların 
çalışabileceği işlerin hem sınırlılığı hem koşulları-
nın ağırlığı onların işgücüne katılmaması ile sonuç-
lanıyor ve dolayısıyla her 4 kadından 3’ü işgücünün 
dışında kalarak yoksul ailedeki kadınlar en mağ-
dur olan kesim oluyor. Yükseköğretim mezunlarına 
geldiğimizde ise bu oran %33, yani her üç kadından 
biri işgücünün dışında. 

Türkiye açısından çok büyük bir sorun alanı, çocuk 
ve yaşlı bakımını üstlenecek kurumların yokluğu. 
Yaşlı nüfusun yaşam süresi uzuyor ve bu nüfusun 
toplam nüfus içerisindeki payı artıyor. Genellikle 
kendisi 50 ve 60 yaşın üstünde olan çocukların ken-
di ebeveynlerine bakma sorumluluğunu üstlenmek 
durumunda kaldığını ve bunun giderek zorlaşan, 
içinden çıkılamaz bir hal aldığını, iki tarafın da sağlık 
sorunlarıyla karşılaştığı bir yaş grubunda olduğunu 
belirtelim. Ek olarak Covid-19 salgını sonrası koşular 
daha ağırlaştı; eve kapanma döneminde çocukların 
evde olması, evde artan temizlik ihtiyacı, evde ar-
tan yemek pişirme ihtiyacı ve benzeri… Bir de buna 
evden çalışma durumunda olan kadınlar açısından 
hepsini bir arada götürmeye çalışmanın zorlukları 
eklenince ciddi psikolojik sorunlar ve stresler ya-
şandı. Kapanmaya dâhil olmayan gruplardaki kadın-
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lar sağlık çalışanları arasında, perakende ve hizmet 
sektöründe önemli paya sahip. Onlar da hastalık ris-
ki koşulları altında çalışmak durumunda kaldılar ve 
ne yazık ki çoğu zaman hastalandılar.

Türkiye’de kamusal politikalara baktığımız zaman; 
Anayasa, İş Kanunu ve diğer bütün kanunlar eşitlikçi 
düzenlemelere sahip. Cinsiyet temelinde kadın-er-
kek ayrımı yapılamayacağı açık bir şekilde kanun 
maddelerinde belirtiliyor. Öte yandan iktidarların 
plan ve programlarına, kalkınma planlarına, ilgili 
bakanlıkların programlarına baktığımızda kadın is-
tihdamının düşük olduğu ve arttırılması gerektiği 
kabul ediliyor. Ancak bu bir türlü gerçekleşmiyor. 
Çünkü aynı zamanda Türkiye›de kadın işgücüne 
talep düşük. Talebin düşük olmasının Türkiye›nin 
benimsediği ekonomik büyüme politikaları ile ya-
kın ilişkisi var. Öncelikle benimsenen büyüme mo-
delleri istihdam yaratmıyor ve daha çok da inşaat 
sektörüne dayalı bir büyüme modeli öngörüldüğü 
için istihdam erkek işgücü ağırlıklı. İnşaat yapılıyor 
istihdam bitiyor. Diğer yandan işgücü piyasasındaki 
bu cinsiyet temelli yapılanma işverenlerin işe alım 
tercihlerini ve kadınların ne tür işte çalışacağını da 
belirliyor. 

Çok çarpıcı bir örnek; 2008-2009 ekonomik krizi 
ertesinde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Türkiye 
Ofisinin, kadın istihdamının nasıl etkilendiğine dair 
yaptığı bir araştırmada görev almıştım. Konya’da kü-
çük bir dikim atölyesi olup kendi hesabına çalışan 
bir kadın bana şu sözleri iletmişti: “Konya’da sanayi-
ye düşmek diye bir laf vardır, yani pavyona düşmek 
gibi bir şey.”  Yani bir kadın organize sanayide ça-
lışmak zorunda kalırsa çok kötü bir şey… Aslında en 
son, en yoksul, en muhtacın kabullenmesi gereken 
bir şey, erkek bölgesi orası. “Ne olur ne olmaz ora-
ya gitmeyelim” yaklaşımı erkeklerde izin vermeme, 
kadınlarda ise orada çalışmayı istememe şeklinde 
ortaya çıkıyor. 

Kamu politikaları kadın istihdamı arttırılmalı diyor 
ancak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılma-
sı hedefleniyor. Kısmi süreli, belirli süreli, özel is-
tihdam büroları aracılığıyla geçici süreli, çağrı üze-
rinden çalışma ve benzeri yasalaşacak. Burada ki 
hedef kitle ise kadınlar. Bütün yükümlülükleri kadın 
omuzlasın, yanı sıra biraz da gelir elde etsin mantı-
ğı var. İkincisi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, 
aynı mantığın uzantısı. Bunların ne tür işler oldu-
ğuna baktığımızda: kadınlar evde bazlama yapıyor, 
evde banyo lifi örüyor, götürüp yakındaki pazarda 

satmaya çalışıyor. Genelde vasıfsız ve düşük ücretli 
iş türleri… ve kendi hesabına çalışan biri kendi dük-
kânını açsa bile çoğu zaman primlerini ödeyemiyor 
ve sosyal güvenlik dışında kalıyor. Bir bütün olarak 
güvencesiz çalışma biçimleri. Yani kadınlara öneri-
len çalışma biçimlerinin güvencesiz çalışma biçim-
leri olmasını kabul etmek mümkün değil.

Biz ne istiyoruz ve neler yapılmalı? 

·	 Kadınların işgücü piyasasına erkeklerle eşit 
haklara sahip olarak, insana yaraşır işler üzerin-
den katılımı; sosyal güvenlik kapsamında, esas 
olarak tam zamanlı ama iş ile aile yaşamını bağ-
daştırma ihtiyacı çerçevesinde erkeklerin ya da 
kadınların belli bir süre kısmi çalışmaya geçebi-
leceği ve bunun da sosyal güvenlik kapsamın-
da olduğu işler üzerinden katılım. 

·	 Her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi; ay-
rımcılığın fiilen   izlenmesi, denetlenmesi ve 
yaptırımlara bağlı olarak ortadan kaldırılması 
gerekir. 

·	 Ev ve bakım işlerinin aile içinde kadın ve erkek, 
toplumda devlet ve özel sektör tarafından pay-
laşılması lazım. 

·	 Kreşlerin düşük ücretli ya da hiç ödeyemeye-
cek olanlar için ücretsiz ama kaliteli hizmet su-
nan kreşlerin her mahallede açılması. 

·	 Kreş saatlerinin çalışma saatleriyle uyumlu hale 
getirilmesi. 

·	 Kreşlerde kaliteli bakım hizmetlerinin sunulma-
sına yönelik tedbirler alınması. 

·	 Yaşlılar için günlük ve sürekli bakım tesislerinin 
kurulması ya da kurdurtulması. 

·	 Bakım ve ev işlerinde çalışacak kadınların ça-
lışma koşullarının yasal koruma altına alınması. 

Sendikalar ne yapmalı?

Onların görevi bu talepleri sahiplenmek ve kamuo-
yunda daha çok duyulmasını sağlamak. Pazarlık un-
suru olarak karşılarında bulunan işverenlerle toplu 
pazarlık görüşmelerinde, ister özel sektör işçileri ister 
kamu sektöründe olsun; ister devletle yapılan görüş-
melerde olsun bunları üyelerinin talepleri olarak, sa-
dece kadın çalışanların değil, tüm üyelerinin talepleri 
olarak masaya getirmesi ve bunda ısrarcı olunması. 
En önemlisi de bu düzenlemeleri kolay vazgeçilecek 
bir tasarı maddesi olarak görmemesi.
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KOOPERATİF

İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün 
Soyer ile kadınların kooperatiflerde ve yönetim 
kurullarında ortaklıklarına dair… 

“Dayanışarak 
kooperatiflerde el ele”
Seferihisar’da yaptığı birçok başarılı kadın ve 
kooperatif örgütlemesi ile dikkat çeken Türkiye'de ilk 
kadın kooperatif birlikleri başkanı ve genel başkanı 
Neptün Soyer’e dergimizin bu sayısında mor 
mikrofonumuzu uzattık. Kooperatifleşmede kadın 
örgütlülüğü ve bu mücadelede yaşanan zorluklara 
dair kendisinden yararlı bilgiler edindik. Okurlarımızın 
da içinde umut fidanlarını yeşerteceğine inanıyor, 
dayanışmayla selamlıyoruz…

Sizin kooperatifler ile yolunuz nasıl birleşti? 
Bize süreçten bahseder misiniz?

Uzun yıllar köylerde matematik öğretmenliği 
yaptım. Ve okullarımızda, köy okullarımızda da 
kooperatifçilik kolu vardı. Okulun öğrencileri ve 
öğretmenleri o kooperatifin her sene başında or-
takları olur, sermayelerini koyarlar ve küçük bir 
kantinimiz olur. O kantinden ihtiyaçlarımızı karşı-
larız. Nöbetçi öğrenci, nöbetçi öğretmen sırayla 
ortaklaşarak kooperatifi işletirler. Kantinimiz işle-
tilir. Senenin sonunda da gene sermayemizi, kârı-
mızı biraz kenara koyarız, kâr payımızı öğrencile-
re ve öğretmenlere dağıtırız. Ve çocukları o yaşta 
eğiterek, kooperatifçiliği anlatarak, içine çocukla-

rı da alarak; kooperatifçilik nedir öğretiriz. Böyle 
başladı! Öğretmenliğe ben Bademler’de Urla’da 
başladım. 1960’larda KÖY-KOOP’un tarımsal kal-
kınma kooperatiflerinin örgütlenmesi birlik çatısı 
altında buluşması kooperatifçiliğin bütün Türki-
ye’ye yayılmasının başladığı, kurucusu Mahmut 
Türkmenoğlu’nun köyünde öğretmenlik yaptım. 
Ve Seferihisar’da kırsalda, tarımın çok yoğun ol-
duğu, dayanışmaya çok önem veren bir kasa-
bada yaşıyorum. Bunların hepsini birleştirince 
kooperatifçi oluyorsunuz. Kendinizi, gönlünüzü 
kooperatife veriyorsunuz. Seferihisar’daki ka-
dınlar bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurdu. 
Çünkü kooperatif yapılarında ortaklara baktığınız 
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zaman tarımdaki emeğin, aslında o yönetim ma-
salarına geçmediğini görmüştük. Dolayısıyla da 
böyle bir tarımsal kalkınma kooperatifini kurduk 
arkadaşlarımızla Seferihisar’da. Bundan sonrada 
yolumuza böyle devam ettik.

Kooperatiflerde kadın istihdamının sağlanma-
sının önemi nedir?

Kooperatiflerde kadın istihdamı, kadın yönetici, 
tabii öncelikle ortaklık sayısını arttırmamız lazım. 
Kadınlar köylerde kırsalda çiftçilikle uğraşırken 
ve bunu bu çiftçiliği, tarımsal faaliyetleri daya-
nışma içinde kooperatif kurarak yaparken; o ko-
operatiflere de ortak olmalarını sağlamak duru-

mundayız. Bu genellikle erkek üzerinden yapılan 
bir kooperatif örgütlenmesi olmuş. Dolayısıyla da 
söz mekanizması söz alma masalarına erkekler 
oturuyor. Bizim tüzüğümüzde, ana sözleşmemiz-
de, yasada böyle bir şey yok. Herkes kooperatif-
lere ortak olabilir. Herkes yaptıkları iş alanları ile 
anılır. Yani eğitim kooperatifi, tüketim kooperatifi, 
tarım kooperatifi, üretim kooperatifi gibi. Dolayı-
sıyla kadın ya da erkek demeden bir arada da-
yanışarak kooperatiflerin kurulması ve yönetim-
lerin oluşturulması için gayret gösteriyoruz İzmir 
Köy-Koop Birliği olarak. 

Kadınların kooperatifleşme süreci nasıl baş-
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ladı? Kooperatif kavramına 
kadınların bakışı önce nasıl-
dı sonra nasıl oldu, okurları-
mızla paylaşır mısınız?

Kadınlar kooperatiflerin or-
taklıklarına hiç yaklaşmamış, 
ortak olmayı düşünmemiş. 
Kırsalda arazi yapılarında er-
kekler tapuya sahip; tapuya 
sahipseniz çiftçi kayıt sistemi, 
bir kooperatif ortağı oluyorlar, 
ataerkil bir yapı olarak böyle 
devam etmiş olay. Öyle şekil-
lenmiş. Ama artık dünya de-
ğişiyor, her şey değişiyor, her 
alanda sadece kooperatifçilik 
alanında değil, sanayide, si-
yasette azar azar da olsa daha 
çok kadın daha çok eşitlik gö-
rebiliyoruz. Dediğim gibi azar 
azar da olsa artık hem kadın 
bakış açısı hem erkek bakış 
açısı değişim içinde. Beraber 

olmalıyız, memleketi el ele 
kalkındırmalıyız, düşüncesinin 
yayıldığını düşünüyorum.

Kooperatiflerde kadın örgüt-
lülüğü aşamasında sorunlar 
yaşandı mı?

Kadının kooperatiflerde ör-
gütlenmesinde sorun tabii ki 
yaşanıyor. Dediğim gibi sa-
dece kooperatifçilikte değil 
bir bakış açısı var, öğretilmiş 
görevler var, halbuki bilhassa 
tarımda kadın ve erkek eşit 
hatta bazen belki kadın daha 
fazla emek verebiliyor ama 
kooperatiflere ortak olması 
desteklenmiyor, düşünülmü-
yor. Bu aşamada bir takım so-
runlar yaşıyoruz ama aşılma-
yacak sorunlar olduğunu dü-
şünmüyorum çünkü koopera-
tifçilik yasasında kadın erkek 

KOOPERATİF

Kadınlar köylerde kırsalda çiftçilikle uğraşırken ve bunu bu çiftçiliği, tarımsal 
faaliyetleri dayanışma içinde kooperatif kurarak yaparken; o kooperatiflere de 
ortak olmalarını sağlamak durumundayız.
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eşitliği vardır. Her T.C. vatandaşı kooperatif kurabilir, 
kooperatiflere ortak olabilir

Siz kooperatif kurmak için adım atacak kadınlara 
neler tavsiye edersiniz? Sizin de başta bilmediğiniz, 
tecrübeyle öğrendiğiniz konular var mı?

Kooperatifçilik kurmak için; bir amaç olarak görme-
mek lazım bunu, kooperatif bir araçtır. Yani siz üret-
tiğiniz ürünlerin pazarlanmasında daha iyi üretim 
yapmak için, bir araya gelmek için, dayanışma için-
de olmak için gücünüzü büyütmek için kooperatif 
sizin aracınız. Bir kere bunun çok iyi anlaşılması la-
zım. Çünkü şu an bu konuda bir yanlış yol görüyorum; 
amaç kooperatif oluyor ve sonrasında pazarlama, 
üretim düşünülmediği için büyük sorunlar yaşanıyor. 
Kooperatif bir araçtır.

Kadının kooperatif ortaklığı deneyiminizi katılımcı 
kadınların öyküleri üzerinden anlatmak isteseniz, 
aklınıza hangi anılar gelir?

12 yıl önce “Seferihisar’da ne gerek var?”, “Zaten bir 
kooperatif var?”, “Kadınlar niye ortak oluyor?”, “Para 
kazanabilir miyiz?” gibi bir sürü sorularla karşılaştık. 

Türkiye’de kooperatif olarak ilk S. S. Hıdırlık Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi olarak e-ticaret yapmak istedi-
ğimizde tüzüğümüz uygun değildi, ortaklarımız diji-
tal ortamı çok bilmiyordu pazardaki kadınlar Seferi-
hisar’ın otlarını kargo ile Diyarbakır’a göndereceğiz 
dediğimizde önce o kadınları ikna etmek durumunda 
kaldık.  Türkiye’nin 2013’te en iyi projesi seçildik. www.
seferipazar.com sayfamızla kooperatiflerde tüzükle-
re dijital pazarlamayı ekledik.

Kadın okurlarımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?

İzmir Köy-Koop Birliği 1971 yılında kurulmuş ve o za-
manın vizyonuyla logosu kadın/erkek el ele olarak 
yapılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde kalkınmanın kadın/erkek el ele ola-
cağını bilen büyüklerimizin kurduğu tarım, sanayi ve 
eğitim alanındaki işletmelerin ne kadar sağlam te-
mellerle kurulduğunu şimdi görüyor ve daha iyi an-
lıyoruz. Cinsiyet ayrımı olmaksızın kadın/erkek el ele 
diyoruz.

Tarımda kadın ve erkek eşit hatta bazen belki kadın daha fazla emek verebiliyor 
ama kooperatiflere ortak olması desteklenmiyor, düşünülmüyor. Bu aşamada bir 
takım sorunlar yaşıyoruz ama aşılmayacak sorunlar olduğunu düşünmüyorum 
çünkü kooperatifçilik yasasında kadın erkek eşitliği vardır. 
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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
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Bir romanın ardından: Bir kasaba,  
bir hamam böceği ve gelincikler

“Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerinden uyandığında 
kendini yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş olarak 
buldu.” Yirminci yüzyılın en iyi bilinen cümlelerindendir Franz 
Kafka’nın Dönüşüm/The Metamorphosis kitabının girişindeki 
bu cümle. Dönüşüm dendiğinde akla gelen ilk isim Kafka ve 
kahramanı Gregor Samsa’dır. 

Peki ne menem bir şeydir bu metamorfoz ya da dönüşüm 
denilen şey? Değişimden farklı olarak dönüşüm kavramı, 
özgün forma ya da içeriğe geri dönmenin mümkün 
olmadığı durumları ve ilk halden tanınamayacak kadar 
farklılaşmayı anlatır. Bir dönüşümü başlatan şey her zaman 
büyük ve karşı konulamaz iç ve dış etkilerdir. Örneğin 
dünyanın en derinlerinde basınç ve sıcaklık, karbonu elmasa 
dönüştürürken, benzer etkiler farklı koşullar altında bitkileri 
kömüre dönüştürür. Tıpkı, insanlık tarihi boyunca, binlerce 
madencinin uğruna yerin metrelerce altında hayatlarından 
olduğu ve bir zamanlar adına siyah altın denilen kara 
kömürün aslında ilk halinin ölü bitkiler olması gerçeği 
gibi, dönüşüm geri dönülemez biçimde başkalaşmaktır. 
Üstelik bu başkalaşım sadece maddeyle sınırlı değildir, 
mekanlar, şehirler, ya da Gregor Samsa’nın dev bir böceğe 
dönüşmesinde olduğu gibi hayatlar ve insanlar da dönüşür. 

Kafka’nın sınırsız hayal gücünün ve muhteşem kurgusunun 
kahramanı Gregor’un sıradan bir sabaha hamam böceği 
olarak uyanmasında olduğu gibi, dönüşüm bazen dönüşenin 
kendisini bile şaşırtacak kadar ani iken, karbonun kömüre 
dönüşmesi sürecinde olduğu gibi binlerce hatta milyonlarca 

yıl alabilir. İşin aslı tırtıldan kelebeğe, kömürden elmasa 
her durumda dönüşüm meşakkatlidir. Hele ki söz konusu 
olan bir kasabanın tarlalarından gelinciklerine ve içinde 
yaşayan insanlarına kadar topyekûn dönüşmesi ise …

İşte böylesi sancılı bir dönüşüm hikayesi anlatır Latife 
Tekin Manves City isimli romanında. 

Hani bazı korku filmlerinde küçük bir kasabanın üstüne 
kâbus gibi çöken karabulutlar vardır. Elime aldığım ilk 
andan itibaren kitap kapağındaki fabrikalardan çıkan 
siyah dumanları, soluyan herkesi ve her şeyi zehirleyerek 
tanınamaz hale getiren bu kötücül bulutlara benzettim. 
Kapitalizmin esir aldığı kasabada, fabrikaların zehiri (hem 
mecazi hem gerçek anlamıyla) öyle güçlüdür ki yalnız 
doğa ve insan birbirinden kopmakla kalmaz, insanı 
doğduğu köye, kasabaya, şehre yani aslında kendisine ve 
köklerine de yabancılaştırır. Romanda Nergis’in ifadesiyle 
bu yaşayan ölüler diyarında 

“baharı ancak minibüslerin camından 
koklayabileceklerdir”.

Çünkü Ne Erice eski Erice’dir ne de Ericeli eski Ericeli’dir 
artık. Erice Ericeli’ye Ericeli de Erice’ye yabancı düşmüştür. 

Tarlalarından, yemiş bahçelerinden, papatyalarından, 
güvercinlerinden koparak, hayatta kalmak için “Her 
İşe Koşan İşçi” yani HİKİ uygulamalarıyla cehenneme 
dönüşen fabrikalarda çalışmak zorunda olan Erice’nin 
kadınlarını bekleyen şey umutsuzluktan ve çaresizlikten 
başka bir şey değildir.  
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SİZDEN 
GELENLER

Yalnız Erice’ye değil, kitabı okurken bana da sirayet eden 
bu kasvetin dağıldığı yegâne anların rengi kırmızıydı. Zaten 
kırmızıyı anlatmadan eksik kalır hikâye.. Güçlü kalemlerle 
yani iyi yazarlar ve şairlerle büyük ressamlar arasında 
müthiş benzerlikler olduğunu düşünürüm hep. Hem 
ressamların hem de edebiyatçıların eşsiz yaratım güçlerine 
duyduğum hayranlıktır belki buna sebep.. Aralarındaki tek 
fark kullandıkları araçlardır; ressamlar fırça darbeleriyle ve 
renklerle tuvale aktarırken hayallerini, yazarlar ve şairler 
yeni bir dünya yaratmak için kelimeleri 
kullanır. Manves City kitabının bazı 
sayfalarının -bana göre- kırmızıya 
döndüğü anlar, edebiyat ve sanatın 
iç içe geçtiğini düşündüğüm eski 
Erice kasabasının gelincik tarlalarının 
anlatıldığı satırları okuduğum anlar 
oldu. Öyle sanıyorum ki yazar Latife 
Tekin’in “kendine ait oda”sında, 
fabrikaların teslim aldığı Erice’nin gri-
siyah bunaltısına meydan okuyan 
da kan kırmızı gelincik çiçekleridir. 
Bu yüzdendir eski Erice’yi okurken Fransız doğa ressamı 
Claude Monet’in ünlü tablosu Gelincik Tarlası’nda bulmam 
kendimi... Elbette sıradan bir seçim olamaz Tekin’in okurlarını 
dolaştırdığı gelincik tarlaları. 

Gelincikler yalnızca vahşi doğanın güzelliğinin değil, 
direnişin ve yeniden doğuşun da sembolüdürler. Kış 
ne kadar sert geçerse geçsin ilkbaharın mutlaka tekrar 
geleceğinin ve toprağın bereketiyle insanları yeniden 
beslemeye ve doyurmaya hazır olduğunun müjdecisidir 
onlar... Tohumları sekiz yıl kadar toprak altında kalabilecek 
kadar dayanıklı olan bu çiçekler, aynı zamanda bize 
doğanın hassas dengesini hatırlatırcasına son derece 
narindirler. 

“ bizim gelincik tarlamız da bir 
dahaki bahara yok, Manves almış 

orayı da”.

Kitaptaki bu cümleyle Manves 
şirketi tarafından teslim alınarak 
yeni adıyla Manves City’ye 
dönüştürülen kasabada işçi-
köleler haline getirilen Ericelilerin 
gelinciklerinin nasıl ellerinden 
alındığını anlatır Nergis. Gelincikler 
toprak altında kalmaya devam etse 
de yeryüzüne çıkamayacaklardır. 

Bu da kasabada yaşayanları sembolik olarak yeniden 
doğuş ve her şeye rağmen direniş sembollerinden 
yoksun bırakmak demektir. Ve gelincik tarlaları yok 
demek aslında bahar yok, aşk yok, verimli ve bereketli 
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toprak yok demektir.. Ne hazindir gelincik tarlalarında 
fabrikalar yükselirken, bir Monet tablosu daha eksilmektedir 
hayatlardan.. 

“ çocukluğumuz da yalan oldu desem”

Yok olan sadece gelincikler ve onlarla birlikte Ersel’le 
Nergis’in çocukluk anıları değildir. 

Önce silikleşen sonra bir yerlere terkedilen eski tabelalar 
gibi Erice’nin insani değerleri de bir kenara itilmiş, para, 
rant, rekabet her şeyin üstüne çıkmıştır. Nişanlı bir genç 
kızı vardiya sırasında taciz eden, Manves’in fabrikalarından 
birinde hem üretim şefi hem imam olan Atagül Usta, işçi 
kadınlar arasında adı Takipçi’ye çıkmış hovarda müdür, 
Fumoten’in küçük kızlara düşkün eski patronu Vedat, davayı 
kazanma vaadiyle yazıhanede Eda’ya ahlaksız teklif yapan 
Avukat Selim ve niceleri aslında Manves’in ataerkil-kapitalist 
sömürü sisteminin kadınlar bakımından nasıl acımasız ve 

şiddet dolu bir dünya yarattığının somut karşılıklarıdır. 
Pavyonlardan gelen müzik(!) seslerinin sabaha kadar 
susmadığı, uyuşturucunun ve fuhuşun arka sokaklarında 
kol gezdiği, fotoğraf stüdyolarının karanlık odalarında 
zorla porno filmlerin çekildiği, kadınların yüzlerinin 
bıçak darbeleriyle paramparça edildiği bir yer haline 
gelmiştir Erice. Nasıl ki sıradan bir insan olan Gregor 
Samsa salt beden olarak bir böceğe dönüşmez, ruhu 
da bu başkalaşımdan nasibini alırsa Nergis’in “şirin ilçesi” 
Erice’nin de ahlaki yozlaşmadan payına düşen, kapalı 
kapılar ardında -herkesin bildiği ama sessiz kaldığı- kanun 
dışı işlerin döndüğü bir suç mahalline dönüşmesidir. 

Çok karanlık oldu sanki biraz daha umuda/gelincik 
kırmızısına, kırmızıya boyamalı yazının burasını.

Bir kadın okur olarak, en sevdiğim iletişim aracı olan 
mektubun diliyle yazılmış aşağıdaki satırların altını birkaç 
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SİZDEN 
GELENLER

kere kalın kalın çizdiğim satırlar var kitapta... Ruhuma işleyen, 
aklımda da kalsın diye... 

“kadınların adak yeri, dilek pınarı Üç Oluk kuruduktan sonra 
dünya dönse bize ne dönmese ne?”.

Biz kadınlar için dünyanın dönmesi kadar hayati önemde 
olan köyün ve kasabanın dilek pınarı ve adak yerinin 
kuruması meseleleri ne sermayenin ne de Ericeli erkeklerin 
dert ettikleri şeyler değildir. Hatta belki küçümserler Ericeli 
olmayan fahri Ericeliler dilek ağaçlarını, adak pınarlarını. 

Nergis’in şu sözleri kadın lakırdısı diye hafife alınır onlar 
tarafından 

“ solup gitmeden sırtınızı bir ağaca, yüzünüzü bir çiçeğe 
yaslayıp baharı yaşayın doyasıya, açın gözlerinizi 

gönüllerinizi, dışarıda renkler sönmeden içinize çekin sevginin 
kokularını”.

 Oysa burada söz konusu olan 
kadınların doğa ile kurdukları 
karşılıklı ilişki ve yaşamı kadınlar 
için anlamlı kılan ve onu 
kutsayan bir spritüelliktir. Bu 
aynı zamanda günlük yaşamın 
politiğidir ve tüm ilişkilerin nasıl 
kurulacağına dair bir bilgeliktir. 
Doğa ve kadının nesne olarak 
görüldüğü ve sömürüldüğü 
Manves City’lerde kadınlar tüm 

şiddet türleri karşısında çok daha kırılgan hale geldiklerinin 
bilgisine sahiptirler. Ericeli Nergisle Karadenizli Zehra’yı 
ya da Kaz Dağları’nda yaşayan Esin’i doğa talanına karşı 
mücadelede buluşturan da bu farkındalık ve bilgeliktir.

Latife Tekin’in Manves City romanı bir distopya olarak 
okunabilir belki ama bence asla geleceğe ilişkin bir 
paranoya değil. Manves City’lere dönüşen senin kentin, 
benim kasabam. Hepimiz Ericeliyiz biraz.. Biz de yalnızca 
hayatta kalma mücadelesi veriyoruz artık. Bu yüzden 
çoktandır unuttuğumuz gelinciklerin, metroların ya da 
metrobüslerin camlarından kokladığımız fark etmeden 
geçen baharların ardından gözyaşı dökmeye vaktimiz 
ve mecalimiz yok. Ama ben her zamanki iflah olmaz 
iyimserliğimle, Nergis’in ısrarla sorduğu gibi “hani ev hani 
yuva?” diye içinde yaşadığımız gerçekliği sorgulamaya 
devam etmenin paradigmayı dönüştüreceğine inanıyorum. 

Kitabı kapatırken karşımda 
Monet’nin Gelincik 
Tarlası tablosu belirmişti.. 
şimdi olduğu gibi.. ve 
hatırlatıyorum kendime 
yeniden bir kadın olarak 
hem emek hem de doğa 
direnişleriyle Manves 
City’leri teslim alan kara 
bulutları dağıtacak olan 
biricik güç bizde.. 
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Bir Garip Saat Meselesi...

2018 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “İleri Saat” uygula-
ması tüm yıl boyunca uygulanmaya başlandı. …ve işte böyle başladı 
bizim karanlık sabahlarımız.  

Siyasi iktidar, bu uygulama ile elektrik tasarrufu sağladığını iddia edi-
yor. Peki gerçekten böyle mi? Çocukların zor bela gözlerini açtığı, iş-
çilerin tasını alıp yola koyulduğu, kadınların taciz ve saldırı korkusuyla 
yüreğinin hop ettiği o karanlık vakitler gerçekten enerji tasarrufu sağ-
lıyor olabilir mi?  

Sabahları bir ritüeldir; günün açılışında hane içerisinde uyanıklara, 
komşuna, binanın görevlisine, sokakta belediye işçisine, otobüs ya 
da servis şoförüne, öğretmenine, çalışma arkadaşına dersin bir gü-
naydın. Peki gün aydın mı gerçekten (?) Zaman bir yandan işlerken 
biz hala günün aydığına ikna etmeye çalışırken buluyoruz kendimizi… Ah 
düşündükçe bile bir esneme geldi bana! Daha karanlık yahu hava… Sokak 
lambaları yanıyor… Tasarruf yapıyoruz ya ondan herhal (!)  

Kış mevsimindeyiz, sabah 06.00… sıcacık yatağından ayrılmışsın, hızlı hızlı 
hazırlanıyorsun. Evin içerisi karanlık yakacaksın mecbur lambaları. 06.30 
kilitliyorsun evin kapısını yürüyorsun durağa doğru, ıssız boş sokakta, so-
kağın sahibi köpekle/rle… Neyse ki şanslıysan sokak lambası aydınlatıyor 
yürüdüğün yolu. Bekliyorsun durakta bin bir tedirginlikle… Acaba seninle 
durakta bekleyen adam veya adamlar bu semtin ahalisi mi, seni rahatsız 
etmez değil mi?  O da mı işe gidecekti? Sana takıntılı birisi olamaz herhal-
de değil mi! Yoo yoo hayır değildir, bizim ülkemizde hiç öyle kadın katli 
olur mu yahu(!) Güvenli sokaklar bir kere… Bir yandan hava buz gibi. Elle-
rini ceplerinden çıkaramıyorsun, yakanı kapatıyorsun sıkıca. Oysa bir saat 
sonrası olsaydı yine bu kadar soğuk olur muydu diye insan düşünüveri-
yor… Tasarruf sağladığımıza göre olurdu belli ki… İşe varıyorsun yavaştan 
gün aydınlığı göz kırpıyor. Hasret kaldığın sevgilini sabırsızlıkla beklerken 
buluyorsun kendini. 

 İşte bu baştan sona bir garip saat meselesi…
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“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, 
 ayarı insandır.”

Ahmet Hamdi Tanpınar,  
“Saatleri Ayarlama Enstitüsü”
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ŞUBELERİMİZDEN

Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) çalışanlarıyla söyleşi

Sendikalı olmak üzerine...

Ankara 2 No’lu Şubemize bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
genel merkezinde çalışan kadın üyelerimizle dergimizin  
13. sayısında buluşuyoruz. 2 Ağustos 2021 tarihinde genel 
merkezde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile şubede yeni 
dönemin başlangıcı yapıldı. EMO Genel Merkez çalışanlarının 
çalışma yaşamlarını ve sendikadan beklentilerini paylaştığımız 
toplantıda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ne kadar süredir çalışı-
yorsunuz, sendika ile nasıl tanıştınız?

Zeynep Yaşar: 16-17 yıldır buradayım. Geldiğim ilk gün 
sendikaya gidip kendi başıma kaydımı yaptırdım. Son-
ra müdür bile çok şaşırmıştı “Ne zaman sendikalı ol-
dun!” falan diye. Yazı gidince fark etmişlerdi. O günden 
bugüne kadar da buralardayım. 2021 yılında toplu iş 
sözleşmesi imzaladıktan sonra işyeri temsilcisi oldum. 
Bir temsilci olarak eksikliklerim olabilir çünkü ben de 
öğreniyorum herkesle beraber. Hem öğreniyorum 
hem öğretiyorum her bildiğimi. İyi olur umarım her şey.

Ezgi Türkyılmaz: Merkez birimi muhasebede çalışıyo-

rum. Mart 2019 girişliyim, öncesinde özel sektörden 
gelmeyim. Ama hep e-Devletimden sendikalı olmuş 
biriyim. 

Hülya Solmaz: 10 yıldır buradayım. Ben de hemen 
ikinci günü sendikalı oldum. Eşimden kaynaklı sendi-
kayı az çok biliyorum zaten. Benim eşim de buradaydı 
ve sendika temsilciliği yapmış biriydi. 

Necla Dulkadiroğlu: 15 yıldır buradayım ben de. Ba-
sın-yayın çalışanıyım. Mücadele ve dayanışmanın 
önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Başladığım 
ay ben de sendikalı olmuştum.

Dilek Çelik: Ben de 2016’dan beri çalışıyorum. Öğ-
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renciyken başladığım için bir süre sendikasız çalıştım, 
daha sonra sendikalı oldum. Sendikanın bir güvence 
olduğunu sendikalı olduktan sonra fark ettim. 

Leyla Ünal: 2019 Kasım’da başladım. Daha önce özel 
sektörde çalışıyordum. İlk defa burada sendikalı ol-
dum.

Yeşim Sözen Başer: Yaklaşık 18 yıldır çalışma hayatının 
içindeyim. Buraya geleli 3 haftadan fazla oldu. Yaklaşık 
herhalde 3-4 ay buradayız, daha sonrasını artık Allah 
bilir. Daha önce çok kalabalık kurumlarda sözleşmeli 
işçi olarak çalıştım fakat sendikalaşma gibi bir imkâ-
nımız maalesef olmadı. Olsaydı çok da güzel olurdu 

belki ama artık bundan sonraki çalışma hayatlarına 
inşallah.

Özge Yücel: Ben de özel sektörde çok çalıştım ama 
sendikayı hem hiç bilmedim ya da hiç kimse bana yol 
göstermedi. Resmen bizim hayat hikâyemiz, yani iş 
hayatındaki sürecimiz insanların, müdürlerin, müdür 
yardımcılarının egolarına göre değişti. Onların ego-
su “kalsın” dedi kaldık, “çıksın” dedi çıktık, bu şekilde 
oldu. Hep özel sektörde çalıştım, burada da şu anda 
akıbetimiz daha belli değil. Bir üç ay sonrasında ne 
olur ne biter bir şey diyemiyoruz, ne biz ne arkadaşla-
rımız ne yönetim. Yoğunluğa göre değişecek dediler 
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ama 3 aylık olduğunu söylediler baştan bu şekilde ka-
bul ederek geldik. Devamında da eğer ki olur da kalır-
sak seve seve zaten sendikalı oluruz.

Sendikadan beklentileriniz nelerdir?

Zeynep Yaşar: Sendikayı sadece seçimler dönemi, bir 
de toplu sözleşme döneminde muhatap olunmamalı. 
Sendika ve üye arasında iletişim güçlü olmalı. Sendi-
kaya bir sıkıntı olduğu zaman gidiyoruz, telefonla 
ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca sendikamızın 
bize sağladığı sosyal olanaklardan da 
faydalanmak isteriz.

Ezgi Türkyılmaz: Biz Ankara’daki 
2 No’lu şubeye bağlıyız. Sadece 
burayla iletişim kurulabiliyo-
ruz. İstanbul’da da az kişi de-
ğiliz; 13 personel var, bun-
lardan 11’i sendikalı. Sendi-
kanın faaliyetlerinden ha-
berdar olmak isteriz. Hani 
bir öneri olarak kabul 
edin, dijital ortamda bi-
zimle faaliyetler, yayınlar 
paylaşılabilir. İletişimin 
geliştirilmesi gerekir. Bir 
diğer şey, sendika pa-
nosu 1 Mayıs’larda dolu 
dolu olmalı. İşyerimizde 
de rahatlıkla eğitimler 
gerçekleştirebiliriz. 

Hülya Solmaz: Zoom üze-
rinden de eğitimlere katılım 
sağlanabilir. Yani kadın arka-
daşlarımızın bir eğitim talebi 
olur, önerisi olur… Etkinlik çok 
etkiliyor insanları. Biz Tez Koop-İş 
örneklerini giyiyorduk, şapkalarımızı 
takıyorduk, toplanıp beraber yürüyüşe 
gidiyorduk. Çok da etkili oluyordu o. 8 Mart 
var önümüzdeki süreçte, kadın olarak da yapabiliriz. 
Ona hazırlık yapmalıyız, şimdiden başlasın. Ayrıca sen-
dika temsilcilerinin bilgi sahibi olması çok önemli. Sen-
dika ile ilgili bilgiler üyeye geç ulaşmamalı. Zeynep’i 
çok takdir ediyorum, hemen bilgilendiriyor.

Necla Dulkadiroğlu: Sendika, güvenceli bir çalışma 
ortamı sağlamalıdır. Sendikaların gücünü hissettirmesi 
gerekir. Yöneticiler bu gücü hissetmiyorsa büyük bir 
eksikliktir.

Dilek Çelik: Arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. 
Sendika ile üyenin güçlü iletişimi olmalıdır.

Leyla Ünal: Pandemi şartları ve başka spesifik gelişen 
olaylar sendikaların gücünü ve iletişimini etkiledi. Sen-
dikanın üyeye dokunmasını istiyoruz. Kadınlar olarak 
dikkate alınmak istiyoruz.

Yeşim Sözen Başer ve Özge Yücel’de çalışma arkadaş-
ları ile aynı düşünceleri paylaştığını belirtiyorlar. 

Bir öğle arası vaktine sıkıştırdığımız röpor-
tajımızı, giderek artan kadına yönelik 

şiddetle ilgili kadın üyelerimizin dü-
şüncelerini almak üzere sorumu-

zu yönelterek tamamlıyoruz.

Kadına yönelik şiddet ve 
taciz ile ilgili düşünce-
lerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Zeynep Yaşar: Şöyle 
bir gelişme oldu geçen 
gün, avukatımız bize bir 
broşür getirdi: Gelincik 
Projesi. Ücretsiz olarak 
avukatlık hizmeti vere-
ceklerini falan söyledi. 
Mesela çok mutlu ol-
dum, gerçekten gurur 

duydum böyle bir uygu-
lama olduğunu öğrendi-

ğim için. En azından güzel 
projeler var. İnşallah da etkili 

olur.

Ezgi Türkyılmaz: İstanbul Söz-
leşmesi’nden Mart ayında çıktık, 

çıktığımızdan beri şu an herhal-
de 250›ye yakın kadın yine katledildi. 

Daha dün 2 kadın katledildi. Küçük ço-
cuklar taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Sadece 

kız çocukları değil erkek çocukları da aynı şekilde. Aile 
içi şiddet pandemide daha fazla arttı. Pandemi en çok 
kimi vurur, siyasal İslam en çok kimi vurur? Kadınları 
vurur. Evde her gün dayak arttı, kadınlar boş tencere 
kaynatıyorlar. Bu sadece dayak olarak değerlendir-
memek gerekiyor, yani şiddetin 5 yönü var. Daha iyi 
çocuklar yetiştirmek zorundayız. Biz kadınlar olarak 
erkek evlatlarımızı da daha bilinçli bireyler olarak ye-
tiştirmek zorundayız. En azından biz okuyup yazanlar 

ŞUBELERİMİZDEN
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kızımıza “kızım sen şunu yap” derken oğlumuza “sen 
yapma” dediğinde biz zaten kızlarımızı ötekileştirilmiş 
ve ayrışmış oluyoruz. Yani kadın örgütlerinin mücade-
lesine biz zaten elimizden geldiğince omuz veriyoruz, 
bilinç düzeyini yükseltmek için elimizden geleni her 
zaman yapıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var, ülkemizin 
siyasi gidişatı maalesef korkuyorum, İran gibi olacak 
diye ben endişeler duymaya başladım. Evet, umut her 
zaman var, “geliyor gelmekte olan” diyoruz ama süreç 
gerçekten ürkütücü. Evet, İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıktık ama onun koruyucu olan yasası bugün halen 
yürürlükte. Bunların hepsi kadınlar için yapılması gere-
ken mücadeleler. Yani kadınların şiddete uğramasında 
Kadınların hiç suçu yok mu diyen kadınlardan da nef-
ret ediyorum bu arada, bunu da söylemek istiyorum. 
İşyerlerinde şöyle de bir gerçek var, bir anket yapılmış, 
kadınlar da kadınlara eziyet ediyor sadece erkek şid-
deti, eril zihniyeti şiddeti değil. “Kadın kadının yurdu-
dur” diyoruz ama “kadın kadının kurdu” olan yerler de 
var. Kadınlar erkekler gibi her yerde her konumda ola-
bilecek yeterliliğe ve yetkinliğe sahipler. Anadolu’da 
kız çocuklarımız okutulmuyor, okutulmadığı için hep 
geri planda kalıyor ama en azından okuyan kız çocuk-

ları bu dünyayı değiştirebilir diye düşünüyorum.

Necla Dulkadiroğlu: Hani ne denilebilir ki şiddet-
le ilgili zaten. Başka birinin canı bile yansa gerçekten 
kâbusa dönüyor hayatımız ve çalışma yaşantımızı sos-
yal yaşantımızı da etkiliyor bu bizim. 

Yeşim Sözen Başer: Kadına en başta devlet tarafından 
ve daha sonra hukuk tarafından normalleştirilmediği, 
bir tecavüzcünün, bir şiddet uygulayanın göstermelik 
olarak ceza alıp daha sonra beraat etmediği bir ülke 
istiyoruz. Yani bunun yaptırımlarının gözle görülür ol-
duğu hatta çok uç yaptırımların olduğu bir ülke istiyo-
ruz. Devamlılığının olmaması için. Caydırıcı olması için.

EMO Genel Merkez’de çalışan kadın üyelerimizle 
röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Sendikanın ve 
en önemlisi kadının örgütlü mücadelesini güçlendir-
meye yönelik tutkuları, bizleri de ayrıca yüreklendi-
riyor! Kendilerine Tez-Koop-iş Kadın olarak teşekkür 
ediyoruz. Gelecek sayımızda EMO Ankara Şube’de 
çalışan kadın arkadaşlarımızla buluşuyoruz… 
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ŞİDDET ve TACİZ

38 Tez-Koop-İş Kadın 

Kadına yönelik şiddetin birçok yüzü vardır. 
Evlilikte ve birliktelikte şiddet, cinsel saldırı ve 
tecavüzün yanı sıra takip, tehdit, sosyal kontrol, 
dijital, ekonomik şiddet, insan kaçakçılığı ve 
fuhuş gibi her türlü şiddet türü söz konusudur.  

Tez-Koop-İş Kadın

Şiddete, tacize karşı  
yaşasın kadınların  

örgütlü mücadelesi
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Kadın düşmanı bir dil, şakalar ve hakaretler yoluyla da her gün orta-
ya çıkmaktadır. Şiddet aynı zamanda, taciz veya tehditlerden kaçın-
mak için belirli yerlerden, yollardan veya durumlardan kadınların ka-
çınmalarına sebep olan, kişisel özgürlüklerinin kısıtlandığı bir şiddet 
biçimidir. Örneğin Türkiye’de '24 saatliğine erkekler yok olsaydı neler 
yapardınız?' sorusuna kadınların cevabı "gece yürüyüşe çıkmak'tır…

#MeToo Hareketi

#MeToo hareketiyle birlikte, cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı ka-
dınlar dijital platformda seslerini yükseltti ve böylece dünya çapın-
da gündem edildi. Amerikalı aktris Alyssa Milano, twitterda kadınları 
cinsel taciz ve istismar deneyimlerini paylaşmaları yönünde bu sü-
reçte teşvik etti.

ILO C190 Onaylansın!

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Söz-
leşmesi, 25 Haziran’da yürürlüğe girdi. ILO C190, asgari standartları 
düzenleyen ve sınırlar belirleyen, ulusal devletlerde uygulamaya 
yönelik tavsiyeler de dâhil olmak üzere, çalışma dünyasında şiddet 
ve cinsel tacize karşı ilk ve tek uluslararası sözleşmedir.  İşyerinde 
kadına yönelik şiddete karşı güçlü ve küresel olarak bağlayıcı bir "sı-
fır tolerans" sinyali verildi. Türkiye bir an önce ILO C190’ı onaylamalı 
ve etkin şekilde uygulamalıdır.

Şirketler, işyerinde cinsel tacize karşı yasal işlem yapmakla yüküm-
lüdür. Cinsel taciz durumunda çalışanları taciz edenlere karşı önle-
yici tedbirler almalı, çalışanlarını eğitmeli, uygun, gerekli ve orantılı 
önlemleri almalıdırlar.

Ekonomik Şiddet Derinleşiyor

Kadınların yeri ve rolüne ilişkin toplumsal algı ekonomik şiddeti de 
doğurmaktadır. Kadınların ev işi yapan, erkeklerin ise emekçi ola-
rak algılanması, kadınların -görünmeyen- ücretsiz emekle meşgul 
olmalarını beklemekte ve onları ekonomik şiddete açık hale getir-
mektedir. Ekonomik kriz durumunda işten ilk çıkarılan kadın olup 
yine iş ve eğitim fırsatlarına erişimi engellenmekte, temel ihtiyaçla-
rını karşılayabilmesi için gerekli maddi imkândan yoksun bırakılmak-
ta, hane halkının gelirleriyle ilgili karar sahibi olamamaktadır.

Dijital Şiddet Yaygınlaşıyor

Elektronik iletişim araçlarının kullanımı ile sosyal ağlarda, anlık me-
sajlaşma ve uygulamalarda ve metaverse gibi dijital evrenlerde 
kadınlar yine erkekler tarafından taciz, takip, hakaret, aşağılanma, 
ayrımcılık, zorbalık gibi birçok şiddet türüne maruz bırakılmaktadır. 
Üstelik böylece 7/24, geniş kitleleri de etkileyecek şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Failler ise anonim hesaplar kullanarak tacizi sistematik 
ve kasıtlı olarak sürdürmektedir.

Herkes güvenli ve sağlıklı bir evde, işyerinde, toplumda, dijital ev-
rende yaşayabilmelidir. Şiddet ve taciz insan haklarının ihlal edilme-
sidir; eşit fırsatlara yönelik bir tehdittir. Asla kabul edilemez! 
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Direnişler 
Ekonomik güvencesizliğe karşı 

Gaziantep’ten, İzmir’e, İstanbul’dan Eskişehir’e bugün itibariyle, on iki ayrı ilden, geçim 
sağlayacak ücret ve insanca çalışma koşulları için direniş haberleri geliyor. Eylemler, 
mücadeleye destek çağrıları tek bir işkolunda da değil, tekstil, dokuma, deri, mağaza 

işçileri, inşaat, metal, petrokimya, medya, liman işçileri gibi farklı sektörlerden yükseliyor. 

Doç. Dr. Emel Memiş / Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi, CEİD Yönetim Kurulu Üyesi

Mücadeleye destek veren sendikalar da bir araya ge-
lerek işçi komiteleri, işçi meclisleri, koordinasyonlar 
oluşturduğunu ve birlikte mücadele edeceklerini ilan 
ediyorlar. Daha önce emekleri çok da görünür olmayan 
ancak Pandemi süreciyle sayıları hızla artan ve yaşam-
larımızı sürdürmemizi sağlayan kuryeler de öncüler 
arasında. Ekonomik güvencesizliğin en derin biçimleri-
ni gözlemlediğimiz taşımacılık alanında çalışan “esnaf” 
kuryelerin kontak kapatma eylemleri giderek büyüyor. 
Bir başka görünür olan da her türlü zorluğa rağmen di-
renen kadın işçiler. Kadınlar, emeklerinin değersizleş-
tirilmesine karşı, yaşam ücreti için, örgütlü olmak için 
mücadele ediyorlar.    

Ekonomik güvencesizlik denildiğinde kayıtdışı çalış-
manın resmi tanımı ilk akla gelir. Bu tanıma göre gü-
vencesizlik, gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildi-
rilmesidir. Ancak kendi hesabına çalışmanın atipik ça-
lışma biçiminde yayılması ve yeni teknolojilerin ortaya 
çıkmasıyla, giderek artan bir şekilde, büyük firmalar 
ihtiyaç duydukları emeğe ücretli iş sözleşmelerine 
girmeden erişebiliyor. Uber'in istihdam modeli (veya 
«gig ekonomi») buna bir örnek. Uluslararası Çalışma 
Örgütünün rakamlarına göre gelişmekte olan ülkeler-
deki istihdamın yaklaşık yüzde 90'ı ve yükselen ekono-
milerde yüzde 67 oranında kayıtdışı işlerden oluştuğu 
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tahmin ediliyor. Bu uygulamalar, emek süreçlerinin 
nasıl değiştiğine ve istihdam yapısında gelecekteki 
olası dönüşümlere işaret ediyor. İstihdamda gözlenen 
değişimlerin yanı sıra ekonomide yaşanan değişimle-
re de bakmak önemli. Pandemi sürecinde yaşanan iş 
kayıpları ekonomik güvencesizliğin  kayıtdışı çalışanlar 
olduğu ve onların içinde de kayıt dışı çalışan kadınların 
ağırlıklı olduğu gözlendi. İş kayıplarının yarattığı tahri-
bat karşılanmamış ihtiyaçlarla dolu bir toplumda tole-
re edilemeyecek kadar büyüdü.

Yeni norm halini alan çalışma koşullarına ilişkin bil-
diklerimiz bugüne kadar kullandığımız kavramları ve 
nitelikleri aşan özellikler taşımakta. Tüm dünyada çok 
farklı iş kollarında hızla yaygınlaşan “kendi hesabına 
çalışan” statüsünde sayılan, hukuken bir sözleşme 
kapsamında olan çalışma biçimi olsa da ekonomik gü-
vence sağlamaktan çok uzak emek süreçleriyle ortak-
laşıyor. Moto-kuryelik, esnaf kuryelik, esnaf taksicilik 
gibi örneklerle daha açık tasvir edebilmek mümkün. 
İşverenin-işçinin kim olduğu belirli olan ve iki taraflı 
sözleşmelerin aksine birden çok işverenle talebe da-
yalı müşteri olduğu sürece oluşan veya üçgen istih-
dam sözleşmelerinde olduğu gibi kullanıcı, üstlenici 
firmaların farklı olduğu bir çalışma biçimi. Bu yaygın 
ve derin güvencesizliği, ekonomistlerin ve siyasetçile-
rin birkaç toplulaştırılmış veya önceki formları üzerine 
tanımlanmış istatistiklerle anlamaları mümkün değil. 
Sosyal güvenceye sahip olup olmama gibi kavramla-
rın çok ötesine bakmak gerekiyor. Ekonomik güven-
cesizlik sosyal güvenceye sahip olmamanın yanı sıra 
her an işini kaybetme riskini de içeriyor. Aynı zamanda 

üretim gücünün kaybı, ölümcül sağlık risklerini de ifa-
de ediyor. Süreksiz işler, geçici işler, belirsiz, uzun iş 
aramalar, ve şarta bağlı işler de bu kapsama dahil. 

Güvencesizleşme elbette yeni bir şey değil. Kapita-
list sistemde insan yaşamını piyasaya tabi kılmanın 
bir aracı ve 19. yüzyıldan bu yana kapitalizmin kendi-
ni yeniden üretme yollarından birini oluşturuyor. Bir 
başka ifadeyle, güvencesizleşme sermayenin riskini 
azaltma yolu, kendini güvenceye alma mekanizması. 
Emeğin güvencesizleştirilmesi, sermaye için kayıtlı iş-
gücüne karşı bir yedek güvence rolü taşıyor. Ücretli 
emekten beklenen üretimin sürekliliği için kesintisiz 
olması, “uysal” olması, rekabet etme yolunda inovas-
yon ve yeni teknolojilere adapte olması. Bu nedenle 
sermaye tarafında ücretli emek bir risk olarak görü-
nür. Sosyal devlet kurumlarıyla ve kamu politikasıyla 
bu riskler ortadan kaldırılmaya çalışılır.  Eğitim hiz-
meti, sağlık hizmeti ve sosyal güvenlik gibi sistemler 
de sermaye için kapitalist sistemi koruyan kurumlar 
olarak yer alır. Bugün artık söz konusu kurumsal ya-
pının çok zayıfladığı ve finansallaşmış bir sistem söz 
konusu. Özelleştirmelerle, emeğin örgütlenmesinin 
önündeki engellerle, yerli sermayenin küresel kapita-
lizmle eklemlenme biçimiyle, ücretli emek tarafında 
gördüğü riskini asgariye indirmiş görünüyor. Küresel 
düzeyde emeği hızla ikame edebilen bir sermaye var. 
Bütün bunlar, politika yapanlar için yeni çelişkilerin, 
güç dengesizliğinin nasıl yeniden düzenleneceği ko-
nusunda bazı büyük sorular oluşturuyor. Bu bağlam-
da emek süreçlerinin nasıl bir değişim göstereceğini 
birlikte yeniden düşünmeliyiz.
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Pandemi öncesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
2000-2018 yılları arasında, DSÖ üyesi 194 ülkede 
yapılan 300'den fazla araştırmayı değerlendirerek 
oluşturduğu raporda dünyada 736 milyon kadın şid-
det mağduru olduğunu açıkladı. Rapora göre belirti-
len süre zarfında dünya genelinde 736 milyon kadın 
hayatında en az bir kez partneri/yakını ya da ilişkisi 
olmadığı bir erkek tarafından şiddete cinsel şiddete 
maruz kaldı. Bu rakam, dünyadaki kadın nüfusunun 
üçte birine tekabül ediyor (1). Eşitsizliğin derinleştiği 
yoksul ülkelerde 
en yüksek ra-
kamların görül-
düğünü tahmin 
etmek zor değil. 
Bu tablo pan-
deminin yarat-
tığı olağanüstü 
durum ve aynı 
zamanda pan-
deminin yöneti-
lememesinin so-
nucunda ortaya 
çıkan işsizlik ve 

yoksullukla daha da kötüleşti.

Pandemi ile beraber kadınlar işsizlik ve ağır yoksul-
luk koşulları ile karşı karşıya kaldılar ve şiddetin en 
fazla üretildiği ev içinde kalmaya zorlandılar. Çocuk-
ların eğitimi ve bakımı daha fazla kadınlar üzerine 
yıkıldı. Evde çalışma ve baskı artarken devletlerin 
şiddete karşı önleme ve koruma mekanizmalarının 
geri kalması da önemli bir etken oldu. BM Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi Baş-
kan Yardımcısı Anita Bhatia, "25 yıl uğruna mücade-

le ederek kazan-
dıklarımız bir yıl 
içinde yitirilebilir" 
diye vurgularken, 
kadınların erkek-
lere kıyasla ücret-
siz emek yükünün 
salgın öncesine 
göre en az ikiye 
katlandığını belirt-
ti. BM Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadınların Güç-
lenmesi Biriminin 

COVID-19 Pandemisi:  

Kadınlar için işsizlik, yoksulluk 
ve şiddet daha da derinleşirken 

Kadına yönelik şiddet tüm dünyada, özellikle yoksul ülkelerde 
yaygın bir biçimde kadınları hem fiziksel hem de psikolojik olarak 
yaralamaya devam ediyor. Diğer taraftan azalmak şöyle dursun 

kadına yönelik şiddet istatistikleri şiddetin giderek dünya genelinde 
arttığını gösteriyor. Yoksullaşma, otoriterleşme ve kadın-erkek 

eşitsizliğinin derinleşmesi başlıca nedenler olmakla beraber 
pandeminin yarattığı yeni koşullar durumu daha da kötüleştiriyor. 

Meltem Kolgazi 

ŞİDDET ve TACİZ



43Tez-Koop-İş Kadın

yoksul ülkelerde yürüttüğü 38 araştırmanın sonuçla-
rına bakıldığında işsiz kalan birçok kadının işe de geri 
dönemediği görülüyor ve daha sanayileşmiş ülkeler-
de de veriler de benzer bir eğilime işaret ediyor (2). 

DSÖ’nün pandemi ilan ettiği 11 Mart 2020'den bu 
yana Birleşmiş Milletlerin raporuna göre Almanya, 
ABD, Arjantin, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, Kıbrıs 
ve Singapur’da ev içi şiddete yönelik bildirimler arttı. 
Artış oranları Fransa’da yüzde 30-36, Brezilya’da yüz-
de 40-50, Arjantin’de yüzde 25, Singapur’da yüzde 
33, Birleşik Devletler’in farklı eyaletlerinde yüzde 10-
35’tir. Ev içi şiddet destek hatlarına yapılan başvuru 
oranlarındaki artış İspanya’da yüzde 20, Kıbrıs’ta yüz-

de 30 ve İngiltere’de yüzde 25. Google arama moto-
runda ev içi şiddet ifadesinin taratılmasının yüzde 75 
oranında arttığı açıklandı (3). 

Türkiye’de de pandemi koşullarının ve sonrası döne-
min de benzer etkilerini yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler 
Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin liderliğin-
de, pandeminin en yoğun olduğu günlerde 1508 kişi 
ile gerçekleştirilen “Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin 
Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” 
çalışmasında kadınların daha fazla istihdam kaybı-
na uğradığı (kendi hesabına çalışanlar arasında işini 
kaybedenler erkek yüzde 16-kadın yüzde 27) tespit 
edilmiştir. Kadınların işte çalışma saatleri azalmış, iş-

DSÖ’nün pandemi ilan ettiği 11 Mart 2020'den bu yana Birleşmiş Milletlerin 
raporuna göre ev içi şiddet destek hatlarına yapılan başvuru oranlarındaki artış 

İspanya’da yüzde 20, Kıbrıs’ta yüzde 30 ve İngiltere’de yüzde 25.  
Google arama motorunda ev içi şiddet ifadesinin taratılmasının  

yüzde 75 oranında arttığı açıklandı.
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ten ücretsiz ayrılma oranının kadınlarda daha yüksek 
olduğu (ücretsiz izin kullanan erkek yüzde 11- kadın 
yüzde 15,7), kadınların ev işi ve bakım sorumlulukları 
arttığı görülmüştür (ev temizliği ve bakım erkek yüz-
de 47- kadın yüzde 77,6, yemek pişirme erkek yüzde 
24-kadın yüzde 60, alışveriş erkek yüzde 39-kadın 
yüzde 40). (4)

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 pan-
demisinde kadına yönelik şiddet artmıştır. Mart 
2020’de, önceki yıla göre fiziksel şiddetin yüzde 80, 
psikolojik şiddetin yüzde 93, sığınma evi talebinin 
yüzde 78 oranında arttığı Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu Başkanlığı tarafından açıklanmıştır. Ne 
yazık ki 2021 yılında da göreli bir azalmaya rağmen, 
pandeminin yarattığı sorunlar devam etmekte, artan 
şiddetin çözülmediği süreçte daha fazla kadını he-
def alacağı öngörülmektedir. 

Pandemiye ve pandemi koşullarının yönetilememe-
sine bağlı yoksullaşma, eve kapanma ve işsizliğin 
yarattığı koşulların yanında dünyadaki topyekûn oto-
riterleşme de kadınlara uygulanan baskıyı ve şiddeti 

artıran bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Birçok ül-
kede kadınların sahip olduğu hakların elinden alındı-
ğı ya da alınmaya çalışıldığı süreçler yaşıyoruz. Po-
lonya’da kürtajın yasaklanması için yasa yapılmaya 
çalışılması, Arjantin’de kadın katillerinin serbest bı-
rakılması ve Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’nin fes-
hedilmesi birçok kadının da sokağa çıkmasına neden 
olduğu için hemen aklımıza gelen örnekler. Kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması 
için devlete yükümlülükler getiren İstanbul Sözleş-
mesi’nin feshedilmesi Türkiye’de kadınları şiddete 
daha da açık hale getirdi. Böylece Türkiye’de kadı-
na yönelik şiddete karşı özel önlemler alınmak şöyle 
dursun, kadınların önemli bir kazanımı da yok sayıl-
mış ve kadınlar yalnız bırakılmıştır.

Salgının görece hafiflediği ve aşılamanın yaygınlaş-
masıyla evde kalma zorunluluğunun azalması sonra-
sında arzu edilen geri dönüş ne yazık ki yaşanamadı. 
Yetersiz politikalarla birlikte Türkiye’de meydana ge-
len ekonomik kriz ve artan işsizlik yaraların sarılması-
na engel oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi 
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sonrası şiddete karşı mücadele için yeni önlemler 
alınacağını iddia edilmesine rağmen iktidar mevcut 
durumdan da geri bir pozisyon almayı tercih ederek 
kadınları tam anlamıyla şiddete karşı yalnız ve koru-
naksız bıraktı. Süreklileşmiş adaletsizlik ve cezalan-
dırma mekanizmasının zayıflığı da kadına yönelik şid-
deti körüklemeye devam etmektedir; İstanbul Söz-
leşmesi hükümlerinin uygulanmasına, kadın erkek 
eşitliğinin tesisi için özel önlemlere ihtiyacımız var. 
Kadınların hem ekonomik olarak güçlendirilmeye 
hem de eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik 
politikalara ihtiyaçları var. Kadınlar için ve kadınların 
güçlendirilmesi için acil ekonomik destek paketleri, 
istihdam olanakları ve güçlendirici politikalar uygu-
lanmalı, şiddete karşı özel önlemler alınmalıdır.

Kaynakça
1. https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnyada-736-milyon-ka-
d%C4%B1n-%C5%9Fiddet-ma%C4%9Fduru/a-56819819 
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det-artti 
3. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55087826 
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Salgının görece hafiflediği ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla evde kalma 
zorunluluğunun azalması sonrasında arzu edilen geri dönüş ne yazık ki 

yaşanamadı. Yetersiz politikalarla birlikte Türkiye’de meydana gelen ekonomik 
kriz ve artan işsizlik yaraların sarılmasına engel oldu.
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Sözleşme ile kadınlar ve erkeklerin şiddet ve tacizden 
arınmış koşullarda eşit şekilde çalışabilmelerinin sağ-
lanması yönünde ortak bir anlayışın geliştirilmesi he-
deflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için sözleşmenin 
rehberliğinde, iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesi 
için ulusal düzeyde geliştirilecek olan cinsiyete duyarlı 
mevzuat çalışmalarına ve pratik işyeri strateji ve politi-
kalarına ihtiyaç vardır.

Genel Bakış

Çalışma hayatında şiddet ve taciz konusu başta insa-
na yakışır iş gündemi olmak üzere, ILO’nun kabul ettiği 
önemli uluslararası politika gündemlerinin bir parçası 
olmakla birlikte, doğrudan iş yerinde şiddeti ve tacizi 
konu alan uluslararası bir düzenleme yer almamaktay-

1 108. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Sözleşme 7’ye karşı 439 evet oyu ile kabul edilmiş ve tüm 
tarafların ortak aklının bir sonucu olarak tüm çalışanlar için çok önemli bir kazanım olmuştur.

dı. ILO, bugüne kadar belirli şiddet ve taciz biçimlerine 
atıfta bulunan farklı standartlar benimsemiş ve sözleş-
meler geliştirmiştir. 111 Sayılı Ayrımcılık (İş ve Meslek) 
ILO Sözleşmesi ve 189 sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakı-
şır İş ILO Sözleşmesi şiddet konusunu ele alan madde-
leri ile bu sözleşmelerin başında gelir. Ancak, bu stan-
dartların hiçbiri şiddet ve tacizi birincil hedef olarak ele 
almamakta, bu davranış biçimlerini tanımlamamakta 
ve bu sorunun nasıl ele alınacağı konusunda ayrıntılı 
rehberlik sağlamamaktadır. 

108. uluslararası Çalışma Konferansı’nda, ILO’nun üçlü 
yapısı içinde, üye devletlerin, işçi sendikalarının ve iş-
veren örgütlerinin verdiği büyük destek ile kabul edilen 
sözleşme ve tavsiye kararı sayesinde iş yerinde şidde-
tin ve tacizin önlenmesi konusunda önemli bir eksiklik 
giderilmiştir1. 

  

ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi
Şiddetin olmadığı bir çalışma yaşamı için 

2019 yılında Cenevre’de düzenlenen 108. Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda, Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün (ILO) 100. Kuruluş yılını kutladığı tarihi bir 
dönemde, 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ile 206 

sayılı Tavsiye Kararı (ILO, 2019) kabul edildi. 

Dr. Ayşe Emel Akalın / Toplumsal Cinsiyet &Sosyal Diyalog Yöneticisi, ILO, Türkiye Ofisi 
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Sözleşme, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin “insan 
hakları ihlali veya istismar teşkil edebileceğini, fırsat 
eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, kabul edilemez 
olduğunu ve insana yakışır işlerle bağdaşmadığını” ka-
bul etmektedir. 

Sözleşme ile, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ta-
cizin kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkiledi-
ği ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, çoklu ve 
kesişen ayrımcılık biçimleri ve eşit olmayan 
toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri de 
dahil olmak üzere temel neden ve risk 
faktörlerini ele alan kapsayıcı ve top-
lumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşı-
mın çalışma yaşamında şiddet ve 
tacize son vermek için esas oldu-
ğu kabul edilmektedir. Sözleşme, 
şiddet ve tacizi en geniş anla-
mıyla yorumlamakta ve çalışma 
hayatında karşılaşılabilecek farklı 
şiddet formlarını içermektedir. 
Buna göre, Sözleşmede tanım-
landığı üzere, çalışma yaşamında 
şiddet ve taciz terimi (Madde 2): 

“fiziksel, psikolojik, cinsel veya eko-
nomik zararı amaçlayan, bunlarla 
neticelenen veya neticelenmesi muh-
temel olan,  bir defaya mahsus veya 
tekrarlanan, bir dizi kabul edilemez dav-
ranış ve uygulamaları, veya bunlarla ilgili 
tehditleri ifade eder ve toplumsal cinsiyete da-
yalı şiddet ve tacizi de içermektedir”.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz terimi ise 
“cinsiyet veya toplumsal cinsiyetlerinden dolayı kişilere 
yöneltilen veya belirli bir cinsiyet veya toplumsal cinsi-
yetten olan kişileri orantısız şekilde etkileyen şiddet ve 
taciz anlamına gelir ve cinsel tacizi içerir” biçiminde ta-
nımlanmaktadır. 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi için Temel Bir Araç 

190 sayılı Sözleşme’nin ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nın 
kabul edilmesinden birkaç ay önce, ILO’nun girişimi 
ile oluşturulan Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel 
Komisyonu tarafından hazırlanan “Daha Aydınlık Bir 
Gelecek için Çalışmak” raporunun ana temalarından 

birisini toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 
için dönüştürücü ve ölçülebilir bir gündemin 

geliştirilmesi oluşturuyordu. Çalışma ya-
şamında şiddet ve tacizin ortadan kal-

dırılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
vazgeçilmez bir önkoşuludur (ILO, 
2019a). 

Dolayısıyla iş yerinde şiddetin ve 
tacizin önlenmesi konusu top-
lumsal cinsiyet eşitliği perspek-
tifinden ele alınıyor olması bağ-
lamında da Sözleşme ile önemli 
bir adım atılmış ve eksiklik gide-
rilmiştir.  

190 Sayılı İş Yerinde Şiddet ve Ta-
ciz Sözleşmesi, toplumsal cinsi-

yete dayalı şiddet de dahil olmak 
üzere, çalışma yaşamında şiddet ve 

tacizin etkisini ve şiddetin olmadığı bir 
çalışma yaşamına katılabilmenin her-

kes için hak olduğunu kabul etmektedir. 
Sözleşme ve ona eşlik eden tavsiye kararı, 

kadınlar ve kız çocukları üzerindeki belirgin et-
kisini ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin nedenlerini 
(toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, ayrımcılık, eşit olma-
yan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet) belirtebilecek 
toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşımın gerekliliğini 
kabul etmektedir. Daha kırılgan gruplar için toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetin belirgin etkisini de vurgula-

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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maktadır. 

Toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşımla geliştirilen 
yeni sözleşme, kadınların iş yerinde şiddet ve taciz du-
rumları ile karşılaşma olasılığının daha fazla olduğunu 
belirtmektedir. Göçmen çalışanların durumunun daha 
da kırılgan olabileceğini vurgulayan bu sözleşme, bazı 
sektörlerdeki şiddet ve taciz durumlarına özel vurgu 
yapmaktadır. Sağlık, nakliye, eğitim ve ev hizmetleri, 
gece çalışması veya izole bölgelerde çalışma gibi be-
lirli sektörlerdeki bazı gruplar ve işçiler ve bazı meslek-
ler ve çalışma düzenlemeleri için şiddet ve taciz du-
rumlarının gerçekleşmesi daha olasıdır. Bu sektörler ve 
çalışma biçimleri, ya kadınların yoğun bir biçimde yer 
aldıkları alanlardır veya kadınlar şiddet ve taciz vaka-
larının mevcudiyeti sebebiyle bu alanlardan uzak dur-
maktadırlar.    

#BenDe (#MeToo) kampanyası  aracılığıyla aktarılan, 
içlerinde Amerika menşeili aktrislerin de yer aldığı, gö-
reli olarak daha güvenli, güçlü ve etkili pozisyonlardaki 
kadınların deneyimledikleri ve uzun süre sessiz biçim-
de tahammül etmek zorunda kaldıkları cinsel taciz ve 
tecavüz vakaları göz önünde tutulduğunda, durumun 
tekstil işçisi, ev işçisi, sokak satıcısı, nakliye işçisi, misa-
fir ağırlama sektöründe çalışan bir işçi veya sağlık işçisi 
kadın için ne kadar karmaşık olabileceğini düşünmek 
hiç de zor olmayacaktır. Hele ki bu kadınların iş ilişkileri 
güvenceli sözleşmelere dayanmıyorsa.

Bu bağlamda sözleşmenin öne çıkan bir özelliği, kap-
sadığı iş tanımının genişliğidir. Sözleşmenin, kırsal 
ve kentsel alanlarda, kayıtlı ve kayıt-dışı ekonomide-
ki bütün sektörlerde uygulanabilmesi mümkündür.  
Sözleşme, iş başvurusunda bulunanlar, iş arayanlar, 
gönüllüler, stajyerler ve çıraklar ve istihdam ilişkileri 
sonlandırılanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanları 
kapsamaktadır. Yaşadıkları şiddet ve taciz deneyimleri, 
ayrımcılık ve eşitsizlikle perçinlenen kişilerin daha güç-
lü bir koruma mekanizmasına sahip olması gerektiğine 
atıfta bulunmakta ve kimseyi geride bırakmamaktadır. 

190 Sayılı Sözleşme, konuyu mevcut sözleşmelerde ve 
politika belgelerinde yer alan bakış açısından bir adım 
öteye taşıyarak ve onlardan farklı olarak çalışma hayatı 
kavramını, iş yerinin fiziksel sınırlarının ötesine taşıya-
rak iş seyahatleri, sosyal faaliyetler ve sanal zorbalık-
larla ilişkili durumları da kapsamaktadır ve müşteriler, 
danışanlar, hastalar ve çalışma yaşamı ile bağlantılı 
olarak iletişim içerisinde olunabilecek tüm bireylerden 
kaynaklanabilecek şiddet ve taciz durumları ile ilgilen-
mektedir. 

Ayrıca, konuya yine daha farklı ve geniş bir perspek-
tiften bakılarak ev içi şiddetin çalışma yaşamındaki de 
ele alınmıştır.  Ev içi şiddet, çalışanlar ve ilgili diğer kişi-
lerin sağlık, güvenlik ve üretkenliğini ve aynı zamanda 
iş gücü piyasasına giriş, kalış ve ilerleme kapasitelerini 
de etkilemektedir. Sözleşmeye göre, Devletler, ev içi 
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şiddetin, çalışma yaşamındaki etkilerini tanımalı ve bu 
etkileri azaltmak için mekanizmalar geliştirmelidir. Ev 
içi şiddetin sözleşme kapsamında ele alınması, konu-
nun görünürlüğünü sağlamak ve tutum değişikliği için 
önemli bir adımdır. Tavsiye Kararı; izinler, esnek çalış-
ma düzenlemeleri ve işten çıkarılmaya yönelik koruma 
ve ev içi şiddetin etkileri hakkında farkındalık artırma 
gibi uygulamaya yönelik önlemleri de ifade etmekte-
dir. Böylece çalışma yaşamında ev içi şiddetin etkisini 
hafifletmek için, ev içi şiddeti deneyimleyenlere işlerini 
kaybetmemeleri ve ücretli bir işe dahil olmak ve gü-
venlikleri arasında seçim yapmak zorunda kalmama-
ları için bir destek mekanizması sunulmasını gerektir-
mektedir. 

Sözleşme Bugün Daha Gerekli…

Küresel salgının sosyal ve ekonomik sonuçları, bizlere 
krizlerin eşitsizlikleri, özellikle de cinsiyet temelli eşit-
sizlikleri, daha da yoğunlaştırdığını gösterdi. Artan bu 
eşitsizliklerin önemli bir bölümüne çalışma yaşamında 
tanıklık ediyoruz. İş gücüne eşit oranlarda ve koşullar-
da katılamayan kadınlar ve erkekler arasındaki açık, 
salgınla daha da derinleşti. Kadınlar, çalışma yaşamın-
daki mesleki/sektörel ayrışma sebebiyle, pandemiden 
daha çok etkilenen sektörler olan hizmet, turizm ve 
perakende sektöründe çalışmaktadırlar. Kısıtlamalar 
sebebiyle bu sektörlerde yaşanan daralmalar kadınla-

rın iş ve gelir kayıplarıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca güven-
cesiz, kayıt-dışı istihdamın kadınlar arasındaki yaygın-
lığı, kadınların sosyal koruma araçlarına erişimlerini de 
sınırlandırmıştır. 

Uzaktan eğitime geçilmesiyle, çocukların artan bakım 
ve eğitim gereksinimleri ile kadınların ev içi yükleri daha 
da artmıştır. Ayrıca diğer aile üyelerinin evden çalışması 
ve evdeki bakım ihtiyacı olan bireyler için farklı kaynak-
lardan destek alınamaması sebebiyle, kadınların birin-
cil sorumluluklarının ücretsiz hane içi rolleri olmasına 
ilişkin algı artmıştır.  Dünyada 2019 ile 2020 arasında, 
kadın istihdamı yüzde 4,2 azalmıştır. Diğer bir deyişle, 
54 milyon iş kaybı meydana gelmiştir (ILO, 2021). 

Salgınla birlikte derinleşen eşitsizliklerin bir diğer gös-
tergesi ise cinsiyet temelli şiddet vakalarının artışıdır. 
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ka-
dının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) “gölge pan-
demi” olarak adlandırdığı salgın döneminde, kadına 
karşı her türlü şiddet özellikle de ev içi şiddet artmıştır  
(https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-fo-
cus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-aga-
inst-women-during-covid-19). 

Ev içi şiddetin artışının kadınların çalışma koşullarına 
önemli etkileri olduğu gibi, çalışma yaşamındaki cinsi-
yet temelli şiddet vakalarında da herhangi bir azalma 
kaydedilmemiştir. Aksine, evden çalışmanın yaygınlaş-
ması ile diğer şiddet ve taciz biçimlerinin yanına artan 



50 Tez-Koop-İş Kadın

sayıda siber zorbalık biçimleri de eklenmiştir. 

Evlerinin güvenli olup olmadığını sormadan ya da her-
hangi bir destek sunulmadan kadınların evlerine yön-
lendirilmeleri ile de ev içi şiddetin kadınların çalışma 
yaşamındaki olumsuz etkileri daha fazla su yüzeyine 
çıkmıştır. Ayrıca kısıtlamalar, kadınların destek meka-
nizmalarına erişimlerini de zorlaştırmıştır. 

Salgınla, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri, acil hiz-
metler, ev içi hizmet veya geceleyin veya diğerlerin-
den yalıtılmış olarak çalışma gibi, zaten pandemi önce-
sinde şiddet ve tacizin yüksek olduğu sektör, meslek 
ve çalışma düzenlemelerindeki şiddet içeren ilişkiler 
daha da yoğunlaşmıştır.  190 No’lu Sözleşme; sağlık 
hizmetleri, taşımacılık, eğitim ve ev içi çalışma veya 
gece çalışması, diğerlerinden yalıtılmış olarak çalışma 
gibi, belirli sektör, meslek ve çalışma düzenlemelerinin 
şiddet ve tacize daha açık olabileceğini kabul etmek-
tedir. Ayrıca, Üye Devletlerin, işveren ve işçi örgütleriy-
le istişare etmeleri suretiyle, bu durumdaki sektörle-
ri tespit etmeleri ve söz konusu kişileri etkin biçimde 
korumak için önlemler almalarını öngörmektedir (ILO, 
2020). 

Bugün, kadınların çalışma yaşamına erkeklerle eşit 
oranlarda ve koşullarda katılımları için daha fazla mü-

cadele etmek gerekmektedir. Bu mücadele araçlarının 
başında da sosyal adalet temelinde kadınlar ve erkek-
ler için insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulma-
sını amaçlayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
uluslararası çalışma standartları yer almaktadır. Gerek 
eşit katılımın gerekse insana yakışır işlerin sağlanması-
na katkıda bulunacağı göz önüne alındığında özellikle 
190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Or-
tadan Kaldırılmasına ilişkin Sözleşme (C190) ve eşlik 
eden 206 Sayılı Tavsiye kararının etkin uygulanmasına 
ilişkin gereklilik ortadadır. 

Eğer bizler, kadınlar çalışma yaşamında erkeklerle eşit 
oranlarda ve koşullarla var olsunlar istiyorsak bu söz-
leşmenin maddelerinin etkin bir biçimde uygulanması 
için adım atmalıyız. Çünkü, kadınlar, şiddet sebebiyle 
çalışma yaşamına erişemiyor, erişse bile uzun süre ka-
lamıyor veya iş yerinde yükselemiyorlar. 

Sonuç Yerine

Kadın işçiler, çalışma yaşamına katılım ve eşit istihdam 
fırsatları için mücadele etmeye devam ederken, bu 
sözleşme çalışan kadınları, ayrımcılığa karşı korumak 
için önemli bir araçtır.  Toplumsal cinsiyete dayalı şid-

ŞİDDET ve TACİZ
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2 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_
INSTRUMENT_ID:3999810 

det, toplumsal cinsiyetin inşasında köklenen eşitsiz 
güç ilişkilerinin mevcudiyetinden türemektedir. Bu se-
beple, risk altındaki kadın işçilerin çoğunluğu yaşadık-
ları deneyimleri bildirmek, paylaşmak ve hatta bu ko-
nuda bir ipucu vermeyi bile reddedebilmektedirler. 

Salgınla artan işini kaybetme kaygısı kadınları ma-
ruz kaldıkları şiddet vakalarını paylaşmaktan daha da 
uzaklaştırmaktadır. Bu anlamda hem çalışma yaşamın-
da cinsiyet temelli şiddetin risk ölçüm süreçlerine da-
hil edilerek önlenmesi için çalışmalar yürütülebilmesi 
hem de çalışma yaşamında şiddete maruz kalan ka-
dınlar için tıbbi, hukuki ve psikolojik destek sunulabil-
mesi anlamında sözleşme çok güçlü bir araç sunmak-
tadır. 

Sözleşme şimdiye kadar dokuz ülkede onaylanmıştır2. 
Elbette onaylanma sürecinde sosyal tarafların aktif rol-
leri asla yadsınamaz. Türkiye’de sözleşmeyi gündem-
lerine alan sendikaların mücadelesi ile şiddete asla 
tolerans gösterilmeyen bir çalışma yaşamı için güçlü 
adımlar atılmaktadır. Bu adımların katkısıyla kadınların 

ev içi şiddete ya da işyerinde şiddete maruz kalmakla 
ücretli istihdama erişmek arasında seçim yapmadıkları 
bir çalışma yaşamının gerçekleşebilmesi mümkün ola-
caktır.  
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Ancak tele çalışanların oranı 2010 yılındaki Covid-19 
salgınına kadar yavaş ve sınırlı bir artış göstermiştir. 
Salgın ile birlikte tele çalışma birçok ülkede hükümet-
lerin ve işverenlerin teşviki ile kamu ve özel sektörde 
çok kısa sürede, kitlesel olarak evden, tam zamanlı, 
düzenli tele çalışma yapabilecek işgücünün önemli bir 
bölümünü kapsayan bir çalışma şekli olarak uygulan-
maya başlanmıştır.

Standart dışı bir çalışma şekli olan tele çalışmanın ge-
nel kabul gören bir tanımı bulunmamaktadır. Halen 
mevcut olan çok sayıda tanım içinde özellikle Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü (ILO) ile Avrupa düzeyindeki işçi 
ve işveren örgütleri arasında. 2002 yılında imzalanan 
Avrupa Tele Çalışma Çerçeve Anlaşması’nda yer alan 
tanımlar tele çalışmanın tanımlanması açısından önem 
taşımaktadır. Bu tanımlardan ILO’nun tanımına göre; 
tele çalışma; ”işyeri merkezinden uzak bir mekânda, 
işyerindeki çalışanlardan ayrı yapılan ve yeni teknolo-
jilerin bu ayrılmayı iletişim olanakları sağlayarak temin 
ettiği çalışma şeklidir”.

Uygulamada çok sayıda tele çalışma şekline rastlan-
maktadır. Bu tele çalışma şekilleri arasında; evden tele 
çalışma, tele merkez esaslı tele çalışma, mobil tele ça-
lışma, esnek tele çalışma düzenlemeleri sayılabilir.

Covid-19 Salgını ile diğer tele çalışma şekillerine göre 
daha ön plana çıkan evden tele çalışma (evden çalış-
ma) kısaca çalışanların kendi yaşadıkları evlerde yap-

tıkları tele çalışma şeklini ifade etmektedir. Evden tele 
çalışma bağımlı statü ile bir işverene bağlı olarak veya 
bağımsız statü ile bir veya birden fazla müşteri ile yapı-
labilmektedir.

Tele çalışma diğer standart dışı çalışma şekillerinden 
farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle tüm sektörlerde, 
işkollarında, meslek ve vasıf düzeyinde uygulanma-
sı söz konusu değildir. Tele çalışma özellikle bilgi ve 
iletişim teknolojileri, finans ve sigorta, büro hizmetleri, 
eğitim, bilimsel, teknik ve profesyonel hizmetler, kamu 
yönetimi gibi sektörlerde uygulanmaktadır. Mesleklere 
ve vasfa göre tele çalışma oranı büro memurlarında, 
bilimsel alanda çalışanlar ve mühendislerde, yüksek 
vasıflı çalışanlarda (yöneticiler, profesyoneller ve sa-
tış elemanlarında) yüksektir. Tele çalışanların cinsiye-
te göre dağılımı ülkelere ve tele çalışma şekline göre 
farklılık göstermektedir. Ayrıca tele çalışma bilgi işlem 
alt yapısı gerektirdiğinden özellikle büyük ölçekli işlet-
melerde daha fazla uygulanma olanağına sahiptir. An-
cak Covid-19 salgını ile birlikte evden tele çalışmanın 
uygulama alanının salgın öncesine göre sektör, mes-
lek, vasıf düzeyi açısından genişlediği, cinsiyet dağılı-
mının da bu gelişmeden etkilendiği görülmektedir.

Tele çalışma Covid-19 salgınına kadar birçok ülkede 
engelliler, çocuk sahibi kadınlar, yaşlılar, azınlıklar gibi 
dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması, bölge-
sel dengesizliğin giderilmesi, kırsal bölgelerin geliştiril-
mesi, trafik, enerji tasarrufu gibi çevre sorunlarının çö-

Tele çalışma ve geleceği
Tele çalışma yeni bir çalışma şekli değildir. İlk olarak 1973 
Petrol Krizi sonrası ABD’de artan petrol fiyatları sonucu 
işe gidiş-geliş maliyetinin yükselmesi nedeniyle gündeme 
gelmiş, 1970 ve 1980’li yıllarda California eyaletinde bilgi 
endüstrisinde uygulanmıştır. 1990’lı yıllarda tele çalışma 
ABD ile birlikte Avrupa’da; bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
gelişmesi, bilgisayar, cep telefonu maliyetlerinin düşmesi, 
internetin yaygınlaşması, artan esneklik ihtiyacı, küresel 
rekabet ve hükümet politikaları sonucu giderek önem 
kazanmaya başlamıştır. 

Prof. Dr. Aysen Tokol / Bursa Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
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zülmesi, çalışanların iş-yaşam dengesinin sağlanması 
gibi nedenlerle hükümetler tarafından teşvik edilmiştir.  
Salgın ile birlikte salgının etkisini azaltmak amacıyla 
bazı ülkelerde hükümetlerin evden tele çalışmayı teş-
vik ettikleri görülmektedir.

Tele çalışma hem işverenler hem de işçiler açısından 
olumlu ve olumsuz birçok özelliği bünyesinde barındı-
ran bir çalışma şeklidir. Bu nedenle bu konuda yapılan 
araştırmalar birbiri ile çelişkili sonuçlara sahiptir.

İşverenler tele çalışmayı öncelikle maliyet açısından 
ele almaktadır. Zira tele çalışma işverenlere mevcut 
işyeri mekânlarından daha etkin biçimde yararlanma, 

kira, ulaşım giderleri gibi giderlerde önemli ölçüde 
azalma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca tele çalışma ile 
işverenler daha geniş bir işgücü piyasasından yarar-
lanmakta, bu sayede yüksek vasıflı işçiye daha kolay 
ulaşabilmekte, evden tele çalışmada işçinin daha uzun 
süre çalışmasını sağlayabilmektedirler. Buna karşılık 
tele çalışma işverenlerin bilgi işlem alt yapısı oluştur-
ma maliyetlerini arttırmakta, çalışanları denetleme ve 
güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. 

İşçiler açısından tele çalışma bazı araştırmalara göre; 
maliyet ve zaman tasarrufu, çalışma zamanının dü-
zenlenmesinde daha fazla esneklik, yüksek verimlilik, 
daha iyi iş-yaşam dengesi anlamına gelmektedir. Buna 

Tele çalışma özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, finans ve sigorta, büro 
hizmetleri, eğitim, bilimsel, teknik ve profesyonel hizmetler, kamu yönetimi gibi 

sektörlerde uygulanmaktadır.
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karşılık bazı araştırmalara göre; tele çalışma işçiler açı-
sından daha fazla çalışma süresine, iş-yaşam denge-
sinde bozulmaya, daha fazla stres ve sağlık sorununa, 
evden tele çalışmada konut maliyetlerinin artmasına, 
ayrımcılık, sosyal izolasyon, daha az ücret ve sosyal 
hak artışına, daha az eğitime erişime neden olmakta-
dır. Cinsiyet açısından özellikle evden tele çalışma bazı 
araştırmalara göre; kadınları erkeklerden daha olum-
suz şekilde etkilemektedir. Kadınlar açısından evden 
tele çalışma kadınların iş ve aile sorumluluklarını çalış-
ma saatleri ile bütünleştirmesine yol açmakta bu du-
rum özellikle çocuklu veya bakmakla yükümlü kişiler 
bulunan kadınların iş yükünün daha fazla arttırmasına 
neden olmaktadır.  

Evden tele çalışmanın işverenler ile işçiler açısından 
olumlu ve olumsuz yönleri Covid-19 salgını ile birlikte 

günümüzde daha belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Ni-
tekim; salgın sonrası yapılan çok sayıda yeni araştırma 
evden tele çalışmanın; işverenler tarafından işçilere 
oranlara daha olumlu karşılandığını ve salgın sonrası 
birçok işverenin bu çalışma şeklini devam ettirme eği-
liminde olduğunu göstermektedir. Bu durum Covid-19 
sonrası evden tele çalışmanın artacağına, 4.Sanayi 
Devrimi teknolojilerinin artan kullanımı ile evden tele 
çalışma yanında diğer tele çalışma şekillerinin salgın 
öncesine göre daha fazla önem kazanacağına işaret 
etmektedir.Bu nedenle bu çalışma şeklinin olumsuz 
yönlerine karşı işçilerin korunmasına yönelik düzenle-
melerin ulusal ve uluslararası düzeyde yapılması bü-
yük önem taşımaktadır. Zira günümüzde tele çalışma 
ile ilgili yasa ve/veya toplu sözleşmelerde düzenleme-
ler az sayıda ülke dışında söz konusu değildir.  

UZAKTAN ÇALIŞMA

Cinsiyet açısından özellikle evden tele çalışma bazı araştırmalara göre; 
kadınları erkeklerden daha olumsuz şekilde etkilemektedir. Kadınlar açısından 

evden tele çalışma kadınların iş ve aile sorumluluklarını çalışma saatleri ile 
bütünleştirmesine yol açmakta bu durum özellikle çocuklu veya bakmakla 

yükümlü kişiler bulunan kadınların iş yükünün daha fazla arttırmasına  
neden olmaktadır.  
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YEREL 
HABER

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
Derneği’nin Şubat ayında yayınladığı Türkiye Genç-
lik Araştırması 2021, 18-25 yaş grubunda olan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı gençlerin demografik, sos-
yo-ekonomik, sosyo-politik durumları ile bazı değerler 
ve konulara verdikleri önem, bakış açıları, yorumları, 
değerlendirmeleri ile geleceğe yönelik beklentilerinin 
tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Bu rapor ile Türkiye’nin “Z Kuşağı” iyi insan olma hede-
finde çevreye ve hayvan haklarına duyarlı, ailesini ve 
arkadaşlarını çok önemseyen ve ayrıca dürüst, ahlaklı 
ve eğitimli olmaya önem atfeden ancak ülkesinden 
umudu azalmış, devlete ve politikacılara güvenmeyen 
bir kimliğe sahip olduğu ortaya çıkıyor.

İstihdam yok varsa da liyakat yok!

Araştırmaya göre gençlerin %87,3’ü Türkiye’de işsizli-
ğin çok fazla olduğunu düşünüyor. İşsizlik var yanıtını 
veren gençlerden, birçok ülkeden göçmen -ucuz iş-
gücü- geldiği, yatırım yapılmadığı-iş sahası azaldığı, 
adam kayırmacılık torpil olduğu veya nüfus hızlı arttığı 
için işsizlik var seçeneklerinden bir ve birden fazlası-

nı işaretlemesi isteniliyor. 5195 yanıtın içerisinde en az 
nüfusun hızlı artışı işaretlenmekte iken, %40,5 oranda 
adam kayırmacılık-torpil olduğu için işsizliğin olduğu 
seçeneği işaretlenmiştir. Bu yanıtları takiben gençler 
işe alımlarda ehliyete ve liyakata uygun davranılma-
dığını ve gelir dağılımının dengesiz ve eşit olmadığını 
düşündüğünü ifade etmiştir. 

Politikacılara ve adalete güven hiç.

18-25 yaş arası gençlerin, polis teşkilatı ve askere/or-
duya güveni %30’lardayken politikacılara, siyasi parti-
lere, cumhurbaşkanına en az %50 oranla hiç güven-
mediğini ifade ediyor. Mahkeme-adalet sistemine de 
hiç güvenmeyen Z Kuşağının güvenini bilim insanları 
kazanıyor. 

Etkili örgüt ve ülkelere güven başlığında ise Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği ve NATO hiç güvenilmeyen ör-
gütler arasında yerini almıştır. Gençlerin Avrupa ülke-
leri, Amerika ve Rusya’ya güveni de oldukça düşüktür.

Türkiye’nin geleceği için önem arz eden, politika yapıcı 
ve karar vericileri yakından ilgilendiren bu çalışmaya 
www.kas.de/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de iyi insan olma hedefinde  
işsiz ve mutsuz “Z kuşağı”
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UZAKTAN ÇALIŞMA

Bilindiği gibi işverenler yönetim hakkına dayanarak çalışanlarının 
performansını değerlendirmek, işyeri politikalarına uyumunu 
sağlamak, dikkat dağınıklılığını sınırlamak ve verimliliği maksimum 
düzeye çıkarmak için onları izleme ve gözetleme hakkına sahiptir. 
İzleme/gözetlemeden kastımız,  işverenin çalışanın işe ilişkin 
performansını, davranışlarını ve kişisel özelliklerini izlemesi, 
kaydetmesi ve takip etmesidir. Kuşkusuz izleme ve gözetleme 
işverenlerin sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri bir hak değildir. 
İşçilerin insan haklarına ve onuruna aykırı bir şekilde yapılmaz. 

Biri bizi gözetliyor
Elektronik performans izleme ve sonuçları

Yapılan bir röportajda bir tercüme bürosunda uzak-
tan çalışan Jane, “Yöneticim yaptığım her lanet şeyi 
biliyor… Fiziksel olarak ofiste olduğum zamanların 
aksine, zorlukla ayağa kalkıp geriniyorum. Sürekli 
bilgisayar başında olmam ve çalışmam gerektiğini 
hissediyorum. Aksi halde TeamViewer boşta kaldı-
ğım için oturumumu kapatır ya da yöneticim rast-
gele bir giriş e-postası gönderir ve bu e-postayı he-
men yanıtlamam gerekir.” Çünkü Jane’nin işvereni, 
uzaktan çalışanları, bir çalışanın dizüstü bilgisayarını 
ofiste bulunan masaüstü bilgisayarına yansıtan Te-
amViewer adlı bir program kullanarak izliyor. Dijital 
araç ve yazılımlarla izleme/gözetleme görece yeni 
bir izleme yöntemidir ve giderek yayılmaktadır. Bu 
yazımızda elektronik izleme/gözetleme konusunu 
ve sonuçlarını ele alacağız. 

Bilindiği gibi işverenler yönetim hakkına dayanarak 
çalışanlarının performansını değerlendirmek, işyeri 
politikalarına uyumunu sağlamak, dikkat dağınık-
lılığını sınırlamak ve verimliliği maksimum düzeye 

çıkarmak için onları izleme ve gözetleme hakkına 
sahiptir. İzleme/gözetlemeden kastımız,  işverenin 
çalışanın işe ilişkin performansını, davranışlarını ve 
kişisel özelliklerini izlemesi, kaydetmesi ve takip et-
mesidir. Kuşkusuz izleme ve gözetleme işverenlerin 
sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri bir hak değildir. 
İşçilerin insan haklarına ve onuruna aykırı bir şekilde 
yapılmaz. 

Aslında çalışanların gözetimi ve denetimi baştan iti-
baren kapitalist çalışma ve örgütlenmenin merke-
zinde yer almıştır. Üretimin şekline ve teknolojideki 
değişikliklere göre bu konuda yöntemler geliştirmiş 
ve kullanmışlardır.  O halde işçilerin izlenmesinin/
gözetlenmesinin yeni bir olgu olmadığını söyleyebili-
riz. Örneğin Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında ve deva-
mında katı bir saat kontrolü, çıktıyı sayma ve tartma 
ve parça başı ödeme gibi denetim şekliler, işyerinde 
izlemenin ve gözetimin biçimleri olarak geliştirilmişti. 
Bu yöntemlerde işçiler çalışma saatleri içinde görsel 
olarak izlenmekte, çalışma süresi kronometre aracılı-
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ğıyla kaydedilmekteydi. Süreç içerisinde teknolojide 
ve özellikle bilgi iletişim sistemlerinde meydana ge-
len muazzam gelişmeler çalışanlarla ilgili toplanan 
bilgileri artırdı ve çeşitlendirdi. Bugün artık işveren-
ler her zamankinden daha gelişmiş, yaygın ve düşük 
maliyetli teknolojilerle çalışanları hakkında çok kap-
samlı ve yaygın verileri toplama olanaklarına kavuş-
muş durumda.

Uzaktan etkinleştirilebilen mobil ve iş cihazlarına 
indirilen yüz tanıma sistemi, iş istasyonu, ekran gö-
rüntüleri, e-posta ve tuş vuruşu analizi ve çevrimiçi 
davranışları izlemeyi olanaklı kılan yazılımlar aracılığı 
ile gerçekleştirilen izlemeye “elektronik performans 
izleme” diyoruz. Özellikle Covid-19 salgını ile birlikte 
artan uzaktan çalışma uygulamalarıyla bu izleme tü-
rünün çok yaygınlaştığını görebiliyoruz. Böylece gi-
derek daha fazla çalışan, tarih boyunca görülmemiş 
ölçekte zamansız, sürekli ve müdahaleci bir gözetim 
ortamı ile karşı karşıya geldi. Bu yeni dijital teknoloji-
ler aracılığı ile yapılan izleme ve gözetimin hedefleri 

nelerdir? Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt, çalı-
şanların işe ilişkin performansıyla ilgili olsun ya da ol-
masın düşünceleri, duyguları, davranışları, konumla-
rı, görev ve itibarları konusunda bilgi/verinin toplan-
masıdır. Bu yöntemle çalışanlar hakkında kalıcı kayıt-
lar oluşturma olanağına kavuşan işverenler, onların 
davranışlarını çok ayrıntılı bir şekilde yakalayabilme 
olanağına kavuştu. Örneğin çalışanların yaptıkları işe 
ilişkin bilgileri kaydetmek için, e-posta, metin arama-
ları, işe yönelik mesajlaşma yazılımı, tuş vuruşlarını, 
arama motoru taramasını ve “boşta geçen zamanı” 
doğrudan izleyen yazılım ve donanımları kullanıyor. 
Veya çalışanın ortamı hakkında veri toplamak iste-
yen işverenler web kamerası, ses kayıt cihazları, GPS 
veya yapay zekâ özellikli kameralar aracılığıyla ko-
num takibi yapabiliyor. Bu izlemelerin sınırları bazı 
durumlarda işle ilgili olmayan davranışların ve kişisel 
özelliklerin belirlenmesine ve kayıt altına alınmasına 
da genişletilebiliyor. Örneğin, şirketler çalışanlarının 
e-postalarını izleyerek elektronik ortamda yaptıkları 

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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paylaşımlarda   düşüncelerini, duygularını ifade et-
tikleri özel tutumlarını izleyebiliyor. Sosyal medya-
larını izleyerek çalışanlarının işyeri içinde ve dışında 
oluşturdukları sosyal ağları ve ilişkileri gözetleyebi-
liyor. Daha da önemlisi elektronik izleme sağlayan 
teknolojilerle çalışanların kalp atış hızı, vücut ısısı 
gibi fizyololojik durumlarına ilişkin biyometrik bilgi-
leri dahi kayıt altına alabiliyor.  

Kuşkusuz bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak çok tar-
tışmalı bir yönteme burada yer vermek isterim. Tek-
noloji şirketi Fujitsu, uzaktan (evden) çalışanların 
işe odaklanma düzeyini algılamayı amaçlayan bir 
yüz tanıma yazılımı programı geliştirdi. Yapay zekâ 
destekli bu cihaz, çalışanın odaklanma düzeyini 
değerlendirmek için birkaç saniyede yüz kasında 
meydana gelen hareketlerindeki değişiklikleri ana-
liz ediyor. Elde ettiği bu verileri kullanıcının geçmiş 
kas davranışı ve yürütülen belirli görevin dikkat ge-
reksinimleriyle karşılaştırarak bir sonuca varıyor ve 
çalışanın performansını değerlendiriyor Yine bir mu-
hasebe firması olan PwC’nin, çalışanların bilgisayar 
ekranlarının önünde ne kadar süre kaldıklarını kay-
deden ve analiz eden bir yüz tanıma aracını devreye 
aldığı görülüyor. Böylece bu cihazla, PwC çalışanla-
rının «tuvalet molası” da dahil olmak üzere herhan-
gi bir devamsızlık için yazılı bir gerekçe göstermesi 
sağlanmış oluyor.   

Bütün bu örnekler çalışanların duyguları ve dav-
ranışlarının (işle ilişkili olsun veya olmasın) sayısal-
laştırılması ve görünür hale getirilmesi anlamına 
geliyor. Verileştirme, akıllı kimlik kartları, giyilebilir 
GPS cihazları veya biyo-radyo frekanslı kimlik (bi-
yo-RFID) yongaları gibi her yerde ve düşük maliyet-
li veri toplama teknolojileri aracılığı ile çalışanların 
duygularının, davranışlarının ve sosyal hayatlarının 
sayısal verilere dönüştürüldüğü bir süreçtir. Yuka-
rıdaki örneklerden de görebileceğimiz gibi konum 
ve kişi odaklı izleme işin-görevin dışında çalışanla 
ilgili birçok bilginin işverenin eline geçmesine ne-
den oluyor. Diğer izlemelerde olduğu gibi elektro-
nik performans izleme de genellikle üretkenliğin 
artırılması veya güvenliğin sağlanması gerekçesiyle 
uygulanıyor. Ancak çalışanın bu izleme yöntemleri-
ne ilişkin bilgisinin olup olmadığı, izlemenin şeffaf 

yapılıp yapılmadığı ve sınırlara çalışanın rıza gösterip 
göstermediği, izlemede hangi çalışan grubunun he-
def alındığı, bu izlemeyi kimlerin yaptığı çok önemli 
tartışma konularıdır. Özellikle yapay zekâ ve diğer iz-
lemeye ilişkin yazılımlarla desteklenen izleme tek-
nolojileri genişledikçe, çalışanların bilgisi dışında 
veya dahilinde, kişisel bilgilerinin toplanması, kulla-
nılması ve dağıtılması veri gizliliğine ve mahremiye-
tin korunmasına ilişkin yasaların sunduğu korumaları 
etkisiz hale getiriyor. 

Kuşkusuz elektronik izlemenin çalışanlar üzerindeki 
etkileri farklı bireyler veya gruplar için farklı şekiller-
de görülüyor. Çünkü izleme işyerinde güç farklılık-
ları üzerine inşa ediliyor. Bu nedenle de elektronik 
performans izleme herkes tarafından aynı şekilde 
yönlendirilemez ve herkes tarafından aynı şekilde 
deneyimlenmez. İzleme ve gözetleme makul ve 
kabul edilebilir olanın ötesine geçtiğinde, çalışanın 
güvenini özerkliğini, mahremiyetini ve güvenliği-
ni olumsuz etkileyeceği açıktır. Bunun yanı sıra bu 
tür bir izlemenin cinsiyetçi ve ırkçı güç ilişkilerinin 
damgasını vurduğu sosyal bağlamlarda, cinsiyet ve 
ırk eşitsizliğini artırma eğiliminde ve potansiyelinde 
olduğu gösteren araştırmalar mevcuttur. Örneğin iz-
leme ve gözetimi sağlayan kamera herkesi görebilir. 
Ancak kamera kayıtlarını izleyen kişiler seçici olarak 
izleme yapabilirler. Araştırmalar yüz tanıma teknolo-
jisi ile donatılmış işyeri kameralarıyla yapılan izleme-
den kadın çalışanların erkek çalışanlardan daha fazla 
rahatsız olduklarını gösteriyor.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi elektronik izleme 
eşitsizliği artırma potansiyeline sahiptir. Örneğin yüz 
tanıma teknolojisi (FRT) gibi biyometrik teknolojiler 
söz konusu olduğunda, kullanılan yazılımda hem 
cinsiyet hem de ırk önyargısı kodlanmış olabilir. Şunu 
unutmamak gerekir; Yazılım tarafından izlenen ve bu 
kapsamda yapılan veri toplama, hazırlama ve analiz 
etme süreci sadece istatistiksel yöntemlerden, tah-
minlerden oluşmaz. Bu, yazılımı geliştirenlerin ve 
yöneticilerin kararlarını da içeren insani bir süreçtir. 
Bu sistemlerin eşit olmayan bir ortamda toplanan 
önyargılı veriler üzerinden çalışması yaş, ırk veya 
cinsiyet temelinde önyargılı muameleye yol açarak 
mevcut eşitsizlikleri şiddetlendiriyor.
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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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Hangi işler ve çalışan grupları elektronik olarak 
daha fazla izlenmekte?

Yapılan araştırmalar; büyük perakende satış ortamla-
rında kameralı izlemenin, çalışan ve müşteri hırsızlı-
ğına karşı bir güvenlik önlemi olarak orantısız ve çok 
yaygın bir şekilde kullanıldığını saptamıştır. Sadece 
büyük perakende satış ortamlarında değil, “vasıf-
sız” işçiler, kadınlar, azınlıklar ve göçmenlerin yoğun 
olarak çalıştırıldığı, işin kolayca izlenebildiği hemen 
hemen tüm perakende işyerlerinde de bu izleme-
nin çok yaygın bir şekilde kullanıldığı söylenebilir. Bu 
yöntemin kullanıldığı diğer işlere ve çalışanlara örnek 
olarak kelime işlemcileri, veri girişi yapanlar, telefon 

operatörleri, müşteri temsilcileri, tele pazarlamacı-
lar, süper market kasa görevlileri ve banka çalışan-
larını verebiliriz. Kuşkusuz uzaktan çalışma uygula-
malarının artması elektronik izlemenin kullanıldığı 
işleri artırmıştır. Özellikle dijital platformlar aracılığı 
ile talebe bağlı olarak sunulan taksi, teslimat ve ev 
hizmetleri (tesisatçı veya elektrikçi gibi), ev işleri ve 
bakım hizmetleri gibi görece vasıfsız ve düşük üc-
retli işlerin artışı bu yayılımı artırmaktadır. Bir diğer 
gelişme çalışanlar tarafından çevrimiçi olarak veya 
uzaktan gerçekleştirilen çeviri, hukuki, mali ve pa-
tent hizmetleri, serbest ve rekabet eksenli platform-
larda tasarım ve yazılım geliştirme; programlama 

Yapılan araştırmalar; büyük perakende satış ortamlarında kameralı izlemenin, çalışan 
ve müşteri hırsızlığına karşı bir güvenlik önlemi olarak orantısız ve çok yaygın bir şekilde 
kullanıldığını saptamıştır. 
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veya veri analitiği sorunlarını çözme, görüntülere 
açıklama ekleme, içeriği denetleme veya mikro gö-
rev platformlarında bir videoyu yazıya dönüştürme 
gibi kısa vadeli işlerin artışıdır. Genel olarak deza-
vantajlı ve düşük ücretli işler daha sıkı izlendiği ve 
bu işlerde yoğun olarak istihdam edildikleri için, ka-
dınların daha yoğun bir izlemeye maruz kaldıklarını 
söyleyebiliriz.  

Gözetim ve izleme, çalışanların evlerine sızarken 
bile çalışanların performansları, davranışları ve diğer 
kişisel özellikleriyle ilgili toplanan verilerin içeriği ve 
amacı hakkında yeterince bilgilendirilmediğine dair 
kanıtlar var. Bu denetim şeklinin çalışanlar açısından 
birçok sorunu doğurduğu açık. Bunlardan bazılarını 
şöyle sıralayabiliriz;

• Özellikle kişiyi hedef alan ve makul olmayan izle-
meler, çalışanların özel hayatının gizliğini/mahremi-
yetini ihlal ediyor. 

• Gözetim araçlarının hem zamansal hem de mekân-
sal olarak yaygınlaşması çalışanlarda hız ve verimli-
lik baskısı yaratıyor.

• Çalışanlarda işle ilgili kontrol, özerklik ve güven 
kaybının oluşmasına neden oluyor. 

• İşverenlerin makul olmayan iş taleplerini teşvik 
ediyor, aşırı ve hızlı çalışma ile  minimum dinlenme 
süresi yaklaşımını benimseyen bir organizasyon kül-
türü geliştiriyor. 

• Elde edilen verilerden belirlenen performans dü-

zeyinin altında kalanlar kolayca işten çıkarılabiliyor. 
Böyle bir düzen yönetim tarafından belirlenen he-
defleri yerine getirebilmek için çalışanın daha yoğun 
ve hızlı çalışmasını zorunlu kılıyor.  Bu durum  çalı-
şanlar arasında   anksiyete, depresyon ve konsant-
rasyon kaybı gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına 
neden oluyor.  Çalışanlar aşırı izleme nedeniyle stres 
yaşadıklarından, kas-iskelet rahatsızlığı dahil olmak 
üzere fiziksel semptomların da ortaya çıktığı görüle-
biliyor. Yoğun çalışma odaklanma sorunları yaratarak 
işyerinde kazalara neden olabiliyor. 

• İşverenlerin gözetim teknolojileri aracılığı işçilerin 
iletişimlerinin/haberleşmelerini izleme olanaklarının 
artması, işçilerin kolektif eylemde bulunma yetenek-
lerini sınırlayarak sendikaların örgütlenme çabalarını 
engelliyor.

Kuşkusuz çalışanların gözetimi için ve disiplin amaçlı 
veri depolamasının sınırlarının belirginleştirilmesi ve 
sınırlanması gerekir. Ancak sözleşmeye dayalı olarak 
işveren emir ve talimatlarına uymakla yükümlü olan 
işçiler, genellikle kişisel veya iş cihazlarına izleme 
yazılımı kurmayı ve kullanmayı reddetme yetkisine 
sahip değildir. Ayrıca konuya ilişkin bilgi sahibi olma-
maları nedeniyle veya elektronik izlemeyi reddettik-
lerinde işten çıkarılma korkusuyla, çalışanlar çoğu 
kez bu konudaki işveren uygulamalarını kabul etmek 
zorunda kalıyorlar. Bu nedenle işverenlerin elektro-
nik izleme ve gözetleme yetkisini sınırsız bir şekilde 
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UZAKTAN ÇALIŞMA

İşverenlerin gözetim teknolojileri aracılığı işçilerin iletişimlerinin/haberleşmelerini izleme 
olanaklarının artması, işçilerin kolektif eylemde bulunma yeteneklerini sınırlayarak 

sendikaların örgütlenme çabalarını engelliyor.
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kullanmasının önüne geçilmesi, şeffaflığın, eşitliğin 
sağlanması son derece önemlidir. Bu da toplu söz-
leşmelere hükümler eklemekle ve yasal düzenle-
meler yapmakla mümkün olabilir. Ancak bu konuda 
önemli tartışmalar olmasına rağmen henüz yasaların 
ve toplu sözleşmelerin çalışanlara yönelik izlemeyi 
yeterince gündeme getirdiğini söyleyemeyiz. 

Son söz olarak, katı ve orantısız bir izlemeye tabi 
olanların daha çok sendikasız, vasıfsız ve düşük üc-
retli işlerde çalışanların olduğu göz önüne alındığın-
da, elektronik performans sisteminin yarattığı hak 
ihlalleri karşısında son derece savunmasız bir işgü-
cünün giderek artacağını öngörebiliriz. 
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Kadın haklarına yönelik saldırıların yoğun olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Kadın örgütleri ne durumda?

Bir yandan yoksulluğa, eğitime, kadın cinayetlerine ba-
kıyorsunuz, bir yandan elinizden alınan bütün yasal gü-
vencelere sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla zor 
bir dönem. Ama bu dönemdeki birlikteliklerimiz de çok 
değerli. Yani onlar ne kadar bizim mücadele alanımızı da-
raltmaya ve zorlaştırmaya kalkıyorlarsa biz de o kadar yan 
yana durmaya başladık.

Bir zamanlar siyasi iktidarların kadın örgütleri için “bölelim 
parçalayalım, güçlerini zayıflatalım" düşünceleri bugün 
tekrar geri tepmeye başladı. İmkânlarımızı elimizden alma 
gayretleri arttıkça biz de daha çok yan yana durmaya, daha 
çok birbirimize sahip çıkmaya, daha çok yorgunlukları 
göze almaya, mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. 
Bu, bugün gelinen noktada çok çok önemli bir aşama…

Biz ne kadar yol alır, başarı konusunda ilerlersek siyasi 
iktidar yeni bir engel çıkartmaya çalışıyor. Hayatın olağan 

akışı haline geldi. Halbuki bizim bu konudaki mücadele-
lerimizin ülke geleceği ile doğrudan ilişkisi olmasından 
dolayı siyasi iktidarların kadın örgütlerine destek vermesi 
beklenir. Mesela İstanbul Sözleşmesi… Sizce İstanbul Söz-
leşmesi’nden niye yasal olmayan hatta Anayasaya aykırı 
bir biçimde imza çekildi? Çünkü o diyordu ki "eşitliği sağ-
lamazsanız şiddeti önleyemezsiniz." Ama onlar eşitlik is-
temiyorlar ki… ve ne kadar çok sivil toplum örgütü eşitlik 
diye ayağa kalkıp talebini yüksek sesle dile getirdiyse… ve 
o sayı ne kadar çok arttıysa siyasi iktidar da buna karşılık 
bu girişimden endişe duyduğu için Anayasaya aykırı bir bi-
çimde İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekti.

Yani şiddeti engellemek ve önlemek, kadın cinayetlerini 
durdurmak noktasında bize uluslararası güvence sağla-
yan bir hukuki düzenlemeyi elimizden aldılar. Şimdi destek 
beklerken yollarımızı bu şekilde daraltmalarının altında bu 
var. Ama bu saldırılar, sivil toplum örgütlerini durduramaz!

Eşitliğe ulaşmak ve ayrımcılıkla 
mücadelede güvencelerimiz

Geride bıraktığımız dönemde Türk Kadınlar Birliği eşitlik 
mücadelesindeki çalışmalarıyla ASTOP ve UN Women ile 
eğitime katkıları nedeniyle de Cumhurbaşkanlığı ve Gaziantep 
Valiliğinden ödüller aldı. Bizim için bu ödüller, en çok 
yorulduğumuz zamanların sevinci oldu. Ülke ve bütün örgütler 
zor durumdayken, şiddet ve eşitsizliğin varlığı süregelirken, 
haklarımızın elimizden alınmaya çalışıldığı bu dönemlerde 
mücadelelerimizin karşılık bulması çok önemli. 

Av. Sema Kendirci Uğurman / Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı

İSTANBUL  
SÖZLEŞMESİ
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Pandemi döneminde İstanbul Sözleşmesi’nden imza 
çekildi. Siz de İstanbul Sözleşmesi’nin bilinirliğin artma-
sı için projeler yürütüyordunuz. Daha sonrasında nasıl 
gelişmeler yaşandı?

Salgın da çok büyük zorluklardan biriydi; tıpkı iktidarların 
tavrı ve tutumu gibi. Bu birliktelikleri zorlayacak ortadan 
kaldıracak ciddi engellerdi; ama onlar bile aşılabildi. Türk 
Kadınlar Birliği’nin aldığı ödüllerin bu iki yıllık yokluk, 
yoksulluk, zorluk, çaresizlik döneminden sonra 
gelmesi de bizler için çok önemli. 

Pandemiden dolayı yasakların zirve yap-
tığı dönemlerde, çocuk yaşta zorla ev-
lilikler noktasında da en ulaşılamaya-
cak yerlere arkadaşlarımız ulaştılar. 
“Kız çocukları da çocuktur” sloga-
nıyla yola çıktığımız projenin ikinci 
aşamasını pandemiye rağmen sür-
dürdük. Böylece, hem ulaştığımız 
hedef kitleleri değiştiriyor ve ço-
ğaltıyoruz, hem de söylemi sürekli 
hale getiriyoruz. Son projemiz ise 
“Kadınların ve kız çocuklarının ada-
lete erişimi.” 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı-
ğı ilan edildikten sonra gerek şiddet 
mağdurlarından gerekse şiddetle 
mücadele eden kesimlerden dehşet 
şikâyetler başladı. Kurum ve kuruluşlar-
dan şöyle cevaplar alıyorlardı; “İstanbul Söz-
leşmesi kalktı, şikâyet edemezsiniz, bu kuruma 
gelemezsiniz, bu hakkı isteyemezsiniz.”. Hak aramayı 
engelleyici bu tutumlar ve gelişmeler üzerine biz de yeni 
projemize başladık; “Kadınların ve kız çocuklarının adalete 
erişimi.” Çünkü kadın ve kız çocuklarını adalete erişemez 
hale getirdi görevlilerin bu tutumları. Oysa elimizden alın-
mış gibi görünse bile ulusal ve uluslararası düzeyde bir-
çok yasal güvencelerimiz mevcut.

Bu süreçte kurumların ve kadınların hakları konusunda 
bir hayli akıllarında soru işareti oluştu. Yasal güvence-
lerimizden bahseder misiniz? Mevcut sözleşmeler etkin 
şekilde uygulanıyor mu?

Biz İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra bir ulusal 
yasa yaptık; “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Yasa”. İstanbul Sözleşmesi 

bizi çok güçlendiren bir uluslararası sözleşmeydi an-
cak şimdi asıl sorun ulusal yasalarımızın da uy-

gulanmıyor oluşu. Örneğin 6284 sayılı yasa 
diyor ki “Şiddet halinde şiddeti uygulayan 

kimse uzaklaştırılır”. Ne kadar uzaklaş-
tırılır? Altı aya kadar uzaklaştırılır diyor. 
Bugün bazı hâkimler bir ay bile vermi-
yorlar. 

Demek ki bugün adalete erişim 
noktasında ulusal yasalarımız bile 
uygulanmıyor, haklarımız elimizden 
alınıyor, uygulamaya gerekli özen 
gösterilmiyor ve bu konularda son 
derece bilgisiz kurum mensupları 
ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Ne demek “İstanbul Sözleşmesi 
kalktı sen şikayete gelemezsin.” Bizim 

yürürlükte olan ulusal yasamız bunu 
herkese hak olarak tanıyordu. İstanbul 

Sözleşmesi ve ulusal yasa diyor ki eşitliği 
sağlamakla yükümlü taraf devlete; şiddete 

uğradığı an, her kimse şiddete uğrayan “Ku-
rumlar olarak bu tedbirleri alacaksın, onu koru-

yacaksın, güvence altına alacaksın” diyor Bu maddeler 
bizim ulusal yasamızda yazıyor. O zaman ulusal yasamız 
uygulanmıyor ve en kötüsü de bu.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığı ilan edildikten sonra gerek şiddet 
mağdurlarından gerekse şiddetle mücadele eden kesimlerden dehşet şikâyetler 
başladı. Kurum ve kuruluşlardan şöyle cevaplar alıyorlardı; “İstanbul Sözleşmesi 
kalktı, şikâyet edemezsiniz, bu kuruma gelemezsiniz, bu hakkı isteyemezsiniz.”. 
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İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmesini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

İstanbul Sözleşmesi’nden imzaların çekilmesi noktasında 
aile yapısını bozduğu yönünde iddialar vardı. Ama bilin-
melidir ki bunun hiç bir gerçekliği yoktur. Asıl hayata ge-
çirilmek istenmeyen şey o sözleşmenin tek bir cümlesidir; 
“eşitliği sağlamazsan şiddeti önleyemezsin ey devlet!” 

İkinci olarak hâkimlere sesleniyordu; “Böyle şiddet olay-
larında karşınıza gelen sanıkların” efendim geleneğimiz, 
göreneğimiz adetlerimiz buydu, inancımız bunu emredi-
yordu.” ifadelerini asla dinlemeyeceksin. İşte İstanbul Söz-
leşmesi’nden bu iki gerekçe yüzünden çıkılmıştır. Çünkü 
şu andaki mevcut İstanbul Sözleşmesi’ne karşı düşmanca 
tavır ve tutum alan bütün kesimlerin aklında şu var “Kadın 
ve erkek eşit olamaz.” O zaman bu düşüncenin sahipleri 
için İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmesi kadar nor-
mal bir şey olabilir mi? 

Şu an izlediğiniz mücadele hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Okurlarımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Bugün geldiğimiz noktada biz İstanbul Sözleşmesi'nin uy-
gulama alanında yapın dediği her şeyi hayata geçirmeye 
devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmedi biz kadın örgütleri 
için. Çünkü zaten devletin ödevleri onlar. Ayrıca bir başka 
sözleşmemiz daha var; Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığı 

Ortadan Kaldırılması: CEDAW Sözleşmesi. CEDAW Komi-
tesi, 2017 yılında İstanbul Sözleşmesi’ni de tamamlayan bir 
tavsiye kararı yayınladı. 35 sayılı bu tavsiye kararı taraf dev-
letlere de kadına yönelik şiddetle mücadelede emredici 
hükümler getirdi. Yine Birleşmiş Milletler, 35 sayılı kararın 
yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi ile 
ilgili 33 sayılı tavsiye kararını da yayınladı. Şiddet ile kar-
şı karşıya kalan kesim olarak kadınların, kız çocuklarının 
adalete erişimi noktasında devlete elinden gelen her şeyi 
yapmasını emretti. Şimdi biz 2020 yılının başından beri ya-
sal ve anayasal güvenceler sağlayan bu hukuki metinle-
rin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılması için yaygın 
şube ağımızla tüm ülke üzerinde çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz.

Sonuç olarak, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına engel 
olunması noktasında zorluklarımız çoğalmış olsa da kadınlar 
dayanaksız, desteksiz kalmadı. Üstelik kadın örgütlerinin de 
mücadelesine bir engel teşkil etmeye gücü yetmedi. Ayrıca 
unutmamak gerekir ki imzayı çekiş yasal değildir. Bu sistemin 
uygulamaya soktuğu fiili bir durumdur ve imzadan çekilmek 
Anayasaya ve taraf olduğumuz diğer uluslararası sözleşme-
lere de aykırıdır. Bunu söylemeye devam ediyoruz, edece-
ğiz de. Bugün, kadın örgütlerinin zayıfladığı ve şiddet mağ-
durlarının korumasız olduğu düşünülüyorsa tam tersi daha 
güçlüyüz, daha dirençliyiz, daha mücadeleciyiz, çünkü hak 
sahipliği noktasında saflarımızı daha da genişlettik!

İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ
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DÜNYADAN 
HABER

Ekvadorlu yasa koyucular Anayasa Mahkemesi'nin 
tecavüzden kaynaklanan hamileliğin sonlandırılma-
sı için kürtajı suç olmaktan çıkaran düzenlemesini 
onayladı.

Ekvador Ulusal Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar-
la, kadınlar tecavüzden kaynaklanan gebeliklerini 12. 
gebelik haftasına kadar, kız çocukları ise 18. haftaya 
kadar kürtaj yaptırabilecek.

Kürtaj hakları savunucuları, zaman sınırlamasının 
çok kısıtlayıcı olduğunu ve kadınları yasadışı, bazen 
ölümle sonuçlanabilecek operasyonlar geçirmeye 
zorlayacağını söyledi. Feminist Kolektif Las Comad-
res'ten Sarahi Maldonado meclis dışında Reuters'e 
verdiği demeçte, "Meclis bir kez daha kızları, kadın-
ları, hayatta kalanları ve cinsel şiddet mağdurlarını 
başarısızlığa uğrattı" dedi. "Kızların doğum yapması 

Resim: The Associated Press / Ekvador, Quito'da, 17 Şubat 2022 Perşembe günü, milletvekilleri tüm tecavüz 
vakalarında kürtaja izin verilip verilmeyeceği konusunda oy verirken Ulusal Meclis önünde kürtaj karşıtı eylem-
ciler gösteri yaptı. (AP Fotoğrafı/Dolores Ochoa)

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da tecavüz 
vakalarında kürtaj suç olmaktan çıkarıldı

ve yasadışı kürtaj araması için daha fazla engel ko-
yuyorlar."

Feminist grup Trenzando Feminismos'a göre de Ek-
vador'da her yıl 21.000'den fazla kürtaj yapılıyor ve 
bunların çoğu yasadışı kliniklerde tehlikeli şekilde 
gerçekleştiriliyor.

Ekvador dışında diğer ülkelere bakıldığında; Arjantin 
ve Uruguay'da belirli zaman sınırları dâhilinde kadın-
lar ücretsiz olarak kürtaj yaptırabiliyor ve diğer bazı 
Latin Amerika ülkeleri tecavüz vakalarında bunu ya-
salaştırdı. Meksika'nın Yüksek Mahkemesi geçen yıl 
kürtajı suç olmaktan çıkardı ve Kolombiya Anayasa 
Mahkemesi de aynı kararı tartışıyor. Tecavüz ve diğer 
belirli vakalar için kürtaja izin verilen Şili'de de, cum-
hurbaşkanı seçilen Gabriel Boric kürtaja ücretsiz ola-
rak erişme sözü verdi.
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İKLİM KRİZİ

Buse Naval - Çevre Mühendisliği Öğrencisi

Paris Anlaşması ve  
Türkiye’nin küresel ısınmaya 

karşı tutumu nedir?

Peki neden sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında 
tutmaya çalışıyoruz? Cevabı aslında çok basit. 
Ortalama yüzey sıcaklığı 1,5 derece arttığında sel 
riski %100 artabilecekken 2 derecelik bir artış bu 
riski %170’e çıkaracak. Şiddetli kuraklık 1,5 derecelik 
artışta 350, 2 derecelik bir artışta ise 410 milyonu 
etkileyebilecek. Sıcaklık arttıkça tarım verimliliği 
düşecek. Kendinizi düşünün. Ateşiniz biraz arttığında 
nasıl oluyorsanız dünya da öyle hastalanacak. 
Normalden uzaklaşıp bizim normallerimizi 
değiştirecek bir hastalığa yakalanacak. 

Dünyayı hasta eden ise yine bizleriz. Sera gazları 

olarak adlandırdığımız gazların artışı güneşten 
gelen sıcaklığı hapsettiğinden küresel bir sıcaklık 
artışına sebep oluyorlar. Bu gazlar olağan akışta 
dünyanın sıcaklığını olması gereken sıcaklıkta tutsa 
da fazla salınımı bahsettiğim etkilere yol açıyor. Paris 
Anlaşması tam da bu noktada devreye giriyor.  Anlaşma 
kapsamında ülkelere sera gazı emisyonları için sınır 
değer koyup bu değere uymaları ya da emisyonlarını 
sınır değere kadar azaltmaları beklenmiyor. Bunun 
yerine anlaşmayı onaylayan her ülke kendi hedefini 
belirleyip beyan ediyor ve bu hedefe uymak için 
planlama yapıyor. Türkiye, 459,1 MTCO2’ye ile küresel 
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sera gazı emisyonun yüzde 1,24’lük payından sorumlu 
ve en çok emisyona sahip 20 ülkeden biri. Ülke olarak 
gelecek planımız ise emisyon değerini şimdikinin 
altına çekmeye çalışmak yerine 2030 yılında önlem 
alınmazsa ulaşılacak değeri (1175 MTCO2e) yüzde 21 
azaltarak 929 MTCO2e civarında tutmak. Yani çoğu 
ülke emisyon değerlerini azaltma hedefi belirlerken 
Türkiye’nin hedefi bu değeri 2 katına çıkarmak. 
Mevcut büyüme ve ekonomi verilerine göre, önlem 
alınmasa bile, 2030 yılında sera gazı emisyonu zaten 
hedeflenen değerin altında kalacak gibi duruyor. Yani 
hedefe ulaşacağımız kesin gibi fakat küresel ısınma 

hangi boyuta ulaşacak merak konusu.

Alınacak önlemlerden bahsetmek gerekirse aslında 
sürdürülebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgâr 
hidroelektrik enerjisine geçiş yapmak istersek 
ülkemiz oldukça verimli. Bu enerjiler temiz olduğu 
kadar ülkenin enerji konusunda dışa bağımlılığını 
da azaltıyor. Küresel ısınma yalnızca tek bir ülkenin 
çözebileceği bir sorun değil. Bu krizle başa 
çıkabilmek ve dünyayı yaşanabilir kılmak bütün 
ülkelerin sorumluluğu. Bunun için elden gelen her 
şey yapılmalı çünkü yaşayacak tek bir gezegen var ve 
biz ona iyi bakmak zorundayız.
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Dünya ısınıyor. Küresel ısınma bir gerçek. Önlem alınmadığı takdirde bu sıcaklık artışı 4 
dereceyi geçebilir fakat Hükümetlerarası İklim Değişikli Paneli’nde (IPCC) açıklamasına göre 

bu sıcaklık artışını  2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak 
gerekiyor. Paris Anlaşması ise 197 ülkesinin ortak hareket ederek bu krizi önlemesini 

vurguluyor. Şimdiye kadar 197 ülke anlaşmayı imzaladı. 191 tanesi de onayladı. Türkiye’de 
ise 22 Nisan 2016 yılında imzalanan Paris anlaşması, 6 Ekim 2021 tarihi itibariyle onaylandı.
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Uzun yıllardır nafakanın süresinin 
kısıtlanması ısrarla gündeme taşınıyor. 
Erken yaşta evlilik ve İstanbul 
Sözleşmesi’nde olduğu gibi erke egemen 
zihniyetin bu düzenlemelerin sık sık 
gündeme getirilmesinde rolü büyük. 
Başta kadın örgütleri olmak üzere sivil 
toplum örgütleri nafaka hakkının ortadan 
kaldırılmasına yönelik saldırılara karşı 
tepkilerini ortaya koydu ve mücadelelerini 
sürdürüyor. Her geçen gün en az bir 
kadının öldürüldüğü ve faillere gerekli 
yaptırımların uygulanmadığı bir ülkede 
nafaka hakkına yönelik saldırılar da gün 
geçtikçe artıyor.

#NafakaHaktır Vazgeçmiyoruz!
Nafaka düzenlemesi adı altında nafakaya 
süre sınırı ve aile hukukunda arabuluculuk 
sistemi getirilmesini isteyenlere 
karşı yüksek sesle “#NafakaHaktır 
Vazgeçmiyoruz!” diyoruz. “Nafaka 
mağdurlarının(!)” yaratmaya çalıştığı 
“nafaka alan kadınların ömür boyu rahat 
olduğu” algısı tamamen yanlıştır. Yoksulluk 
nafakasının tüm boşanma davalarındaki 
oranı yüzde 7. Üstelik çok cüzi miktarlarda 
kadınlar nafaka alabiliyor. Bu yüzden evlilik 
birliğini bitirdikten sonra ekonomik olarak 
geçinemeyeceğini düşünen çoğu kadın 
eşinden boşanamıyor…

YEREL HABER
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#NafakaHaktır 
Vazgeçmiyoruz! 



69Tez-Koop-İş Kadın 69Tez-Koop-İş Kadın

Bu paylaşımlar Kadınlar Birlikte Güçlü sayfasından alınmıştır.
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Felsefe deyince aklımıza Sokrates, Platon, 
Aristoteles gibi ünlü isimler geliyor değil 
mi? Birçoğumuz felsefe ile lise yıllarında 
tanışıyoruz ve genellikle erkek filozofları 
öğreniyoruz. Ancak tarihte kadın filozoflar 
da azımsanmayacak sayıdalar.

Neden kadın 
felsefecilerin adını 

duymuyoruz?

Tarihte kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olmadığına 
dair pek çok örnek var. Bunlardan biri de felsefe tarihinde 
karşımıza çıkıyor. Kadınlar, ev işleriyle uğraşmak zorunda 
bırakıldıkları ataerkil toplum düzeninin zorlukları ile felse-
fe tarihi boyunca da karşılaşmıştı. Örneğin Antik Yunan’ da 
kadınlar yurttaş sınıfında değillerdi. Bu yüzden siyasal ve 
kamusal alana dahil olmak yerine ev işleri ile meşgul olur-
lardı. Eğitim imkânları da kısıtlı düzeydeydi. Dolayısıyla ka-
dınların felsefe ile uğraşmaları çok güç bir durumdu. Fakat 
Antik Yunan’da Hetaira (iyi eğitimli kültürlü kadınlara veri-
len isim) sınıfına mensup olanlar bu uçuruma köprü kura-
biliyordu. Hatta Ortaçağ’da ‘‘kadınların zekâsının gelişme-
diği’’ düşüncesi yaygındı. Bu düşünce, kadınların felsefeyle 
ilgilenmesini engelledi fakat yine de kadınlar pes etmedi. 
Kadınlar, felsefenin gelişimini şekillendirdi. Ve o dönemde 
daha çok mistik felsefe ile ilgilendiler. Ancak tüm zorlukla-
rın üstesinden gelmek için direnen kadın filozoflar, günü-
müze kadar ulaşmayı her şeye rağmen başardılar. Kadın-
ların seslerinin yankısı yüzyıllar sonrasına ulaştı. 

 İşte tam da kadınlar seslerini duyurabilsin diye ve kadın 
felsefecilere karşı olan bütün önyargıları kaldırmak için 
2018 yılında Türkiye’de Saniye Vatansever, Sandrine Ber-
gers’in girişimleri ve pek çok kadın felsefecinin desteği ile 
Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu kuruldu. Topluluğun 
amacı Türkiye’de farklı felsefe bölümlerinde çalışan ve 
okuyan kadın felsefeciler arasında iletişim ve yardımlaşma 
platformu oluşturmak; aynı zamanda yurtdışında felsefe 
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FELSEFE

Tuğçe Taşdelen
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okuyan ya da felsefe alanında çalışan ama buradaki ge-
lişmelerden haberdar olmak isteyen Türkiyeli felsefecilerin 
birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlamaktır. Bu topluluğun 
diğer bir amacı da Türkiye’ de çalışan kadın felsefecilerin 
çalışmalarını ve tanınırlığını arttırarak kadın felsefe öğrenci-
lerini felsefede akademik kariyer yapmaya teşvik etmektir.

Kadınlarla ilgili temel ön yargılardan biri de hiç şüphesiz 
onların akılsal olmaktan ziyade duygusal varlıklar olduğu 
konusundaki sabit fikirdir. Kadınların duygusal ve pratik 
zekâlarının gelişmiş olduğunun dolayısıyla soyut ve kar-
maşık problem çözme ile rasyonel düşünme kabiliyetleri 
gerektiren felsefe gibi düşünsel bir alanın kadınlardan çok 
erkeklere hitap ettiğinin düşünülmesi kadınları bu alanda 
kariyer yapmamaya iten etmenlerden biri olabilir. Kadınla-
rın bilgi düzeyleri ve düşünme kabiliyetleri hakkındaki ön 
yargılar ve bunların kadınlar tarafından içselleştirilmesi ya 
da bilinmesi ne yazık ki kadınların performansını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Derslerde sadece erkek felsefecilerin yapıtlarının okutul-
ması, kadın öğrencilere felsefenin yalnızca erkekler tarafın-
dan yapıldığı ya da en iyi erkekler tarafından yapılabileceği 
mesajını vermektedir. 

Gerek sınıflarda gerekse felsefe 
ders izlencelerinde kadın fel-
sefecilerin yokluğu, kadın 
öğrencilere bu alanda 
akademik kariyer yap-
manın boşuna bir 
uğraş olacağını dü-
şündürebilir. Tüm 
bu zorluklara rağ-
men akademide 
kendine bir şekil-
de yer edinmeyi 
başarmış kadın 
felsefecilerin de 
benzer sebepler-
den dolayı erkek 
meslektaşları kadar 
tanınıp itibar görme-
diğini ve terfi konusunda 

Derslerde sadece erkek felsefecilerin yapıtlarının okutulması, kadın öğrencilere 
felsefenin yalnızca erkekler tarafından yapıldığı ya da en iyi erkekler tarafından 

yapılabileceği mesajını vermektedir. 

problemler yaşadığını görmekteyiz. 

İyi bir felsefeci olmak için fikir üretebilme ve fikirlerini etki-
leyici bir şekilde ifade edip savunabilme becerilerine sa-
hip olmak gerekir. Önemli olan cinsiyet değil de beceridir. 
Özellikle ikna edici argümanlar sunabilme becerisi iyi bir 
felsefeci olmanın temel şartlarındandır. Başkalarının dü-
şüncelerindeki eksiklikleri bulma odaklı ve agresif bir şe-
kilde işlenen dersler öğrencilere ikna edici olabilmeleri için 
agresif bir tavır takınmaları gerektiği mesajını verebilir. Bu-
nun bir sonucu olarak da öğrenciler, felsefi tartışmalarda 
ikna edici olmak için agresif bir tavır takınmak gerektiğini 
düşüne bilirler. Toplum içinde agresif olmaması, kendini 
duygusal olarak kontrol etmesi ve sesini yükseltmemesi 
beklenen kadınlar, tam da bu yüzden felsefe yapmak için 
uygun olmadıklarını düşünebilirler. Dolayısıyla felsefi tartış-
malarda yüksek seslerin diğer fikirleri bastırmadığı, herke-
sin güvende hissettiği ve saygı çerçevesinde fikirlerini açık 
ve net bir şekilde savunabildiği tartışma ortamlarının yara-
tılması oldukça önemlidir.

2000 yıldan da uzun süre geçmiş olmasına rağmen akıl-
lı ve söyleyecek sözü olan kadınlar hâlâ seslerini du-
yurmakta güçlük çekiyorlar. Felsefe bilgelik sevgisi ise           

 ve bilgiye ulaşmak için 
bilgi nesnesine sadece 
tek bir cinsiyetin pers-
pektifinden değil ola-

bildiğinde geniş ve 
farklı açılardan yak-

laşmamız gerekti-
ği de aşikârdır. Bu 
da bilgi öznesi-
nin olabildiğince 
çeşitlenmesiyle 
mümkün ola-
bilir. Dolayısıyla 
felsefe bölüm-

lerinde, kadın er-
kek oranlarındaki 

eşitsizlik, sadece bir 
adalet problemi değil 

aynı zamanda felsefe-
nin bir problemidir.
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SAĞLIK

Dr. Güzin Başçı

Yumurtalıklar pelvis boşluğunda bulunan, ergenlik sonrası 
hormon üretimi yaparak yumurtlamayı sağlayan ve âdet 

döngüsünü düzenleyen organlardır. Anne karnında, kız bebekte 
milyonlarca olan yumurta hücreleri, bebek doğduğunda azalarak 

400 000 sayısına iner. Yumurtlama ilk âdet sonrası başlar.

Yumurtalık kistleri hakkında 
merak edilenler

Üreme çağında olan her kadın ayda bir yumurtlar  ve 
âdet kanaması olur. Ergenlikte ilk âdet kanaması ol-
duktan sonra 2 yıl boyunca düzenli bir yumurtlama 
olmaması ve buna bağlı olarak ve âdet kanamasının 
düzensiz olması normaldir. İki yıl sonrası âdet kana-
maları düzenli hale gelmelidir.Yumurtaların azalması 
ile âdet kanamalarının kesilmesi ve 1 yıl boyunca âdet 
olmaması, kadın hayatında menopoz döneminin baş-

ladığını gösterir.

Yumurtalıkların doğal döngüsünde, her ay yumurtlama 
döneminde 20-22 mm boyutunda yumurta hücresinin 
içinde olduğu kesecik (normal follikül) izlenir. Yumur-
tayı içeren follikül  çatlamadığında bu follikül büyür ve 
follikül kisti olarak adlandırılır. Yumurtlama sonrası folli-
kül korpus luteum adını alır, Corpus luteum'un büyümesi 
de Korpus luteum kisti olarak adlandırılır, içine kanama 
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olursa bu kistler hemorajik kistlerdir. Her üç kist basit 
kist olarak kabul edilir ve tedavi gerektirmez, 2 ay için-
de %80 olasılıkla kendiliğinden geriler.

Yumurtalık kistleri belirtileri

Çoğu yumurtalık kisti belirti vermez. Jinekolojik muaye-
ne sırasında tespit edilir. En sık belirtiler şunlardır.

• Kasıklarda yada tek taraflı kasıkta ağrı,

• Âdet düzensizliği, sıklıkla âdet gecikmesi, âdetlerin 
ağrılı olması, ara kanamalar,

• Karın alt bölgesinde bası ve dolgunluk hissi. Çok bü-
yük kistlerde ele kitle gelmesi,

• Hormon üreten kistlerde memelerde dolgunluk hissi, 
memelerde ağrı, tüylenme,

• Gebe kalamama,

• Kist patlamışsa, içe kanamışsa şiddetli ağrı, halsizlik, 
baygınlık hissi (acilen değerlendirmek gereklidir),

• Kist kendi etrafında dönmüşse (torsiyon) şiddetli ağrı 
yapar, acilen değerlendirilmelidir. Tedavisi cerrahidir.

Yumurtalık kistlerinin çeşitleri ve tedavileri

Yumurtalık kistleri üreme çağındaki kadınlarda sık gö-
rülür.Çoğu iyi huyludur ve takiple kendiliğinden geçer.

*Fonksiyonel (basit) kistler: Follikül kistleri, korpus 
luteum kistleri ve hemorajik kistler bu gruptadır. Ta-
mamen yumurtlama döngüsü ile ilişkilidir. Çoğu 2 ay 
içinde kendiliğinden geçer. Kendiliğinden geçmiyor ve 
büyüyorsa ultrasonografik olarak şüphe uyandıran gö-
rüntüler varsa tedavi cerrahidir.Fonksiyonel kistler adet 
düzensizliği yapıyorsa doğum kontrol hapları, âdeti dü-
zene sokmak için kullanılabilir. Fonksiyonel kistler torsi-
yone (kendi ekseni etrafında dönerek yumurtalığa ge-
len kan akımının azalması) olursa, rüptür (patlama) olur 
ve iç kanama tespit edilirse cerrahi tedavi uygulanır.

*Dermoid kist: Her yaşta görülebilmekle beraber 20-
40 yaş arasında sıktır. Kist içeriği saç, deri, kıkırdak gibi 
farklı dokular içerir. Bazen troid, sinir, solunum yoluna 
ait dokular da olabilir. En çok deri ve deriye ait yapılar 
içerdiğinden dermoid kist olarak adlandırılır. Sıklıkla kü-
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çüktür, bazen 10-15 cm büyüklüğünde olabilir. Küçük 
kistler genellikle belirti vermez. Yüzde 1-3 oranında 
kanserleşebilir. Tedavisi cerrahi olarak kistin çıkarıl-
masıdır. Dermoid kisti olan kadınlar genç yaş grubun-
da olduğu için ameliyat yaparken elden geldiğince 
yumurtalıklar korunmaya çalışılır.

*Endometrioma (çikolata kisti): Rahim duvarını dö-
şeyen, endometrium olarak adlandırılan ve döl yata-
ğını oluşturan doku, bazen yumurtalıklarda, tüplerde, 
periton denilen karın zarında, rahmin dış yüzeyi gibi 
farklı organlarda oluşabilir. Bu hastalık endometriozis 
olarak adlandırılır ve bu bölgeler, her ay âdet kanama-
sı olduğunda kanayarak, kadında ağrıya neden olur. 
Endometrium dokusu, yumurtalıklarda oluştuğunda 
kanayarak kist (endometrioma) oluşumuna neden 
olur. Kist içeriğini bekleyen kan oluşturduğu için rengi 
koyu kırmızımsı, kahverengidir. Çikolataya benzetildi-
ği için halk arasında çikolata kisti olarak bilinir. En sık 
şikâyetler ağrı, adet sancısı, cinsel ilişkide ağrı, gebe 
kalamama, adet düzensizliğidir. Tedavisi kadının ya-
şına, şikâyetine, gebelik arzusuna göre değişir. Çok 

büyük olmadığı sürece cerrahi uygulanmaz. Cerrahide 
kisti çıkarırken, yumurtalıkların sağlıklı dokularına zarar 
verme riski vardır.

Çikolata kistlerinde tedavi yaklaşımı

- Bekâr, gebelik isteği yok, şikâyeti yoksa takip ya da 
büyümesini engellemek için hormonal tedavi (proges-
teron içeren ilaçlar yada doğum kontrol hapları),

- Bekâr, gebelik isteği yok ama âdet sancısı, karın ağrısı var 
ise ağrı kesiciler ya da hormon içeren ilaçların kullanımı,

- Evli, şikâyet yok, gebelik istemiyorsa  gebelikten ko-
runmak ve büyümesini engellemek için doğum kontrol 
hapları kullanımı,

- Evli, gebelik istemiyor ancak ağrı şikâyeti varsa do-
ğum kontrol hapları kullanımı,

- Evli, gebelik istiyorsa 6 ay korunmasız, yumurtlama 
döneminde ilişki önerilir. Kendiliğinden gebelik oluş-
maz ise yumurtlama olmuyorsa gebeliğin oluşması 
için yardımcı yöntemlerin (ilaçlı rahim filmi, aşılama, tüp 
bebek) uygulanması önerilir.

74 Tez-Koop-İş Kadın

SAĞLIK



75Tez-Koop-İş Kadın

 

Tedavide ilaçlar, cerrahi tedavi (kistin çıkarılması), iki-
sinin kombinasyonu, cerrahi sonrası ilaç tedavisi has-
tanın yaşı, şikâyetleri, gebelik isteği, endometriomanın 
boyutuna göre uygulanır.İleri yaş, doğurganlığını ta-
mamlamış hastalarda rahim ve yumurtalıkların tama-
men alınması da cerrahi tedavide bir seçenektir. Gebe-
lik, endometrioma boyutunu küçültür, doğum sonrası 
bir süre ağrı şikâyetleri azalır. Menopozda yumurtlama 
olmayacağı için ağrı şikâyeti genellikle geçer.

*Diğerleri: Yumurtalıklarda seröz kistadenom, musinöz 
kistadenom, brenner tümörü, clear cell tümör gibi pek 
çok patolojik tanı ile seyreden iyi huylu tümörler de 
olabilir. Polikistik over sendromu, adında kist geçmesi-
ne rağmen bir yumurtalık kisti değildir, yumurtalıklarda 
çok sayıda follikül (6-10 mm boyutunda) olması, yu-
murtlamanın düzenli olmaması durumudur.

Yumurtalık kistlerini ne zaman ameliyat edelim ?

* Kanser şüphesi varsa,

* Takiple geçmiyor, büyüyorsa,

* Kist büyük olup çevre organlara bası yapıyor ve basıya 
ait bulgular varsa,

* Kendi etrafında dönüp yumurtalığın kanlanmasını bo-
zuyorsa (torsiyone over kisti),

* Kist çeperinde yırtılma olmuş, bu çeperden karın içine 
kanama oluyorsa (over kist rüptürü). Bazen bu yırtılma 
kendi kendini onarır.T akip edilerek ameliyata karar ve-
rilir.

 *Endometriomal kistler çok ağrı yapıyorsa.

Yumurtalık kistlerinin %90 ı iyi huylu kitlelerdir. İlerle-
yen yaşla beraber kötü huylu kitle görülme riski artar. 
Kırk yaş altında 100 bin kadından 0.4-8.9 olguda kanser 
görülürken, 60-80 yaş arasında bu sayı 10 binde 6'dır.
Muayene, ultrasonografi, doppler ultrasonografi, bil-
gisayarlı tomografi, MR görüntüleme teknikleri ile tanı 
konulsa da kesin tanı kitlenin ameliyatla çıkarılıp pato-
lojik incelenmesi ile konulur. Ameliyat, kistin durumuna 
göre kapalı yada açık yöntemle yapılır. Üreme organları 
kanserleri 40-60 yaş arasında sık görüldüğünden, bu 
yaş grubundaki kadınların yılda bir muayene olmaları 
çok önemlidir.
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PSİKOLOJİ

Uzman Psikolog  Ayla Yılmaz

Dünya Sağlık Örgütü, esenliği, bireyin kendi yeteneklerini 
geliştirdiği, yaşamın normal stresleriyle baş edebildiği, üretken 
çalışabildiği ve içinde bulunduğu topluma katkıda bulunabildiği 
bir iyilik hali olarak tanımlar. İyilik halimiz ruhsal, sosyal ya da 
kolektif yaşam koşullarıyla hep beraber/ilişkili olarak belirlenir. 

Aynı zamanda esenlik hayat boyu aynı çizgide ilerleyen bir 
sabitlikte de kalamaz, zaman zaman yükselip alçalacağını kabul 
etmek zorundayız, bununla birlikte kendimize dair farkındalığımız 

geliştikçe büyük savrulmalardan sakınabiliriz.

Esenlik hali ve  
kendimize ait alanlar

Esenliğin ruhsal, sosyal ve kolektif boyutlarını birbirinden ayırmak güç olsa da mümkün 
olduğu kadar bölerek ilk olarak esenliğin ruhsal boyutunun neleri içerdiğinden bahsetmek 
istiyorum. Kişinin gündelik işlerini devam ettirebildiği, geçmiş de ya da gelecekte takılı 
kalmayıp, yumuşak geçişlerle anda var olabildiği, karşılaştığı durumlara karşı spontane 
(kendiliğinden) tepkiler verebildiği ve eyleme geçebildiği hallerde ruhsal olarak iyilik hali 
içinde olduğundan bahsedebiliriz. Ruhsal iyilik halimize duyarlı olmak ilk başta, bir araştır-
mayı gerekli kılıyor. Peki nasıl bir araştırma? 

Araştırmaya, duyguları tanıyarak başlayabiliriz. Genellikle biri nasılsın diye sorduğunda iyi 
ya da kötü demeye eğilimliyiz. Halbuki onlarca farklı duyguyu içinde barındırabilir bu iki 
kavram. Neşeli, hüzünlü, öfkeli, heyecanlı, endişeli, sevinçli, şaşkın, güvende ya da kork-
muş hissediyor olmamız mümkün. Kendimize nasıl hissediyorum sorusunu sormayı alış-
kanlık haline getirmek neye ihtiyacımız olduğunu bulmamıza yardımcı olacaktır. Duygular 
kurtulmamız, değiştirmemiz gereken şeylerden ziyade bize yaşamda ne durumda oldu-
ğumuzu ve eylemlerimizi belirlemede birer yol arkadaşı. Bize bedensel, ilişkisel veya zi-
hinsel olarak değiştirmemiz ve yeni tercihlerde bulunarak ihtiyacımızı gidermeye yönelik 
eylemlere yol almamız gerektiğini bize gösterebilirler. 
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Esenliği belirleyici bir diğer boyut ise sosyal yaşam koşullarıdır. Aile ve arkadaşlık 
ilişkileri, iş içinde kurduğumuz ilişkilerin niteliği iyilik halimize direkt etki eder. Sosyal 
ilişkilerimizde yeterli yakınlık hissedebiliyor muyuz? Aynı zamanda sosyal ilişkileri-
miz içinde yeterince mesafe koyabiliyor muyuz? Yakınlık ve mesafe kişiye özgü ve 
bireysel çözümler gerektirir çünkü her birimizin ihtiyacı bu konularda değişkendir 
hatta dönemsel olarak kendi içimizde de ihtiyacımız değişir. Bu değişkenliklerle be-
raber her bireyin yaşam zorluklarıyla başa çıkarken sosyal desteğe ihtiyacı doğar, 
dolayısıyla daha fazla desteğe ve yakınlığa nasıl erişebilirim diye düşünmek, esenli-
ği korumak da kaynaklarımızı geliştirmede yardımcı olabilir. Eğer arkadaşlarımızdan 
uzaklaştığımızı, sosyal faaliyetlere katılmayı bıraktığımızı fark edersek, yakınlarımızla 
bu durumu paylaşmak ve destek talep etmek faydalı olacaktır. 

İyi oluşumuzu/esenliği belirleyen son boyut ise kolektif ve çevresel koşullardır. 
“Ekonomik kriz, cinsiyet eşitsizliği, ekolojik yıkım gibi konuların iyi oluşumuzu yakın-
dan etkilediğinin farkındayım ama ben ne yapabilirim ki” diye düşünüyor olabilirsiniz. 
Felaketlere seyirci olmak bazen maruz kalmak kadar ıstırap verici olabiliyor. Bununla 
birlikte toplumsal güçlüklerin içinde umudu görmek, iyiye ve güzele dair olanı gör-
meyi içeren direnci gerektiriyor. Cinsiyet eşitşizliklerini, cinsiyete dayalı şiddeti aşa-
rak güçlenen kadınlara, hakları için mücadele eden emekçilere, doğaya ve ekolojiye 
sahip çıkan dayanışmalara, birlikteliklere gözlerimizi açmak; umudu yeniden hisset-
meye yardımcı oluyor. Toplumsal olarak yapabileceğimiz ve katkı sunabileceğimiz 
alanlar bulabilmek ve yapmak, bizi pasif bir maruz kalandan çıkartarak güçlenmemi-
ze ve dolayısıyla esenliğimizi korumamıza olanak sağlar.  
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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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BEDEN ve ZİHİN

Seda Kumral- ınstagram: yogalamacaa

Kadın bedeni ve yoga

Binlerce yıllık tarihe, zengin geleneğe ve felsefik 
derinliğe sahip teorik ve pratik bir bütünlüktür. Yoga 
kelimesi Sanskrit dilinde “yuj” köküne dayanır (Zey-
tunlu,2019). Yuj, birlik bütünlük anlamına gelir (İyen-
gar,2019). Buradaki “birleştirici” kavramı ile anlatıl-
mak istenen, zihin ve beden, insan ve doğa ve nihai 
olarak evren ve bireyin bütünlük içerisinde hareket 
etmesidir.

Patanjali, sutralarda yogayı şöyle tanımlar; Sutra 
1.2: “Yogaş Çitta Vritti Nirodha” (Prabhavananda, Is-
hewood:2013): Bir sürü çeviri yorumu olmakla birlik-
te en genel tanımıyla, “Zihnin değişen hallerinin din-

ginleşmesi, zihnin hızla akışının, dönüşünün durması. 
Zihnin patenlerini durdurduğumuzda bedenle zihnin 
bütünlüğünü sağlayabilir ve beden ile zihin arasında-
ki uyumu deneyimleyebiliriz. Buna “yoga hali” dene-
bilir. Zihnin daha sakin ve meditatif olması. Yoga ha-
lini yaratabilmek için uygulamaların düzenli yapılıyor 
olması gerekir. Nefes, meditasyon, yoga akışları gibi 
pratiklerin sürekliliği oldukça önemli. Yoga halinde 
kaldıkça zihin yeniden yapılanmaya başlar. Hepimizin 
bildiği gibi beynimiz çok erken yaşlarda yapılanıyor 
ve huylarımız çocuk yaşta oluşmaya başlıyor. Artık bir 
sürü araştırma ilerleyen yaşlarda da beyin yapısının 
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“Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil;
Ne zaman bilmem,

Sen yeter ki durmayı bil.”  
(Zeytunlu,2019)
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dönüşebileceği yönünde. Zihnin ne kadar farklı haller 
göstermesini kısıtlayabilir ve hızla dönmesini durdu-
rabilirsek o kadar “yoga hali” içinde olabiliriz ve bunu 
sıklıkla yaptığımızda, sıklıkla yaptığımız her şeyde ol-
duğu gibi, bunu bir huy haline dönüştürebiliriz. İşte 
burada “yoga halinden” çıkıp yoganın bir huy haline 
döndüğünü deneyimleyebiliriz. Huy olarak yogada 
zihnin dalgalarının durulduğu ve daha berrak bir al-
gının oluştuğu bir durum söz konusudur. Dalgalı bir 
denizi düşünün, sürekli hareket halindedir ve dal-
galardan dolayı su oldukça bulanıktır. Su ne zaman 
durulur ve dalgalar ne zaman çekilmeye başlar işte 

o zaman daha berrak bir yüzey oluşur ve artık suyun 
dibini, derinliklerini görmek biraz daha kolaylaşır. Dış 
dünya ile 5 duyu organımız yardımıyla ilişki kurarız. 
Duyu organlarımız dışarıdan aldığı bilgiyi zihne ak-
tarır. Zihin bu bilgileri yorumlar, kategorize eder ve 
depolar. Daha sonra kullanılması için bu bilgiler hafı-
zaya atılır. Bu bilgilerin her biri bilinçaltında ya da bi-
linç üstünde muhafaza edilir. Ne kadar çok veri zihne 
gelirse zihnin karmaşıklığı o kadar fazla olur ve de-
polamakta, kategorize etmekte zorlanır ve işte o za-
man berrak bir algıdan bahsedemeyiz. Bu durumda 
da stres, yorgunluk, değişen duygu halleri oluşmaya 
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Yoganın kökleri Hindistan bölgesindeki İndus Vadisine dayanır. Yogayı tanımlarken, zihin 
ve beden, insan ve doğa, bireysel bilinç ve evrensel bilinç arasındaki muhteşem uyum 

diyebiliriz. Swami Sivananda yogayı şöyle tanımlar; “… düşünce, ifade ve eylem arasında 
bir bütünlük ve uyum ya da baş, kol ve el arasında bir bütünlük ve uyum.”



80 Tez-Koop-İş Kadın

 

başlar.  Zihnin aldığı veriler ayırt etme gücünü yani 
zekâyı oluşturur. Zekâ, hafızayı ve egoyu yaratır. En 
son öz bilinç yani “Purusha” oluşur. Bu haliyle zihnin 
insanın içerisi ile dışarısı arasındaki sınır kapısı oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Hal olarak yogayı sürekli dene-
yimlediğimizde zihnin hızla dönüşünü yavaşlatır ve 
berrak bir algı yaratarak bunu huy haline dönüştüre-
biliriz.  Bu da öz bilincin dünyayı daha iyi anlamasını, 
yorumlamasını ve dünya ile kurduğu ilişkiyi kolay-
laştırmasını sağlar. İşte burada öz bilinç ile evrensel 

bilincin uyumu başlar. Buna da kimliğin dönüşümü 
diyebiliriz. Bu da yukardan aşağı ve aşağıdan yukarı 
nöro-algı temelli bir dönüşümdür.

Toplumsal cinsiyet rolleri ve yoga 

Bu başlık altında yoga alanında toplumsal cinsiyet 
rollerinin nasıl üretildiği ve toplumsal cinsiyet rejimi-
nin yoga alanındaki varoluş biçimlerine değinmeye 
çalışacağım. Özellikle yogadaki kadın temsilinin, yo-
gayı tanıtma ve pazarlama tekniği olarak kullanılması 
ve geleneksel biçime göre çok yoğun fiziksel aktivi-
tenin bulunması, bu fiziksel aktivitede kadınların ideal 
bedene ulaşma misyonu, yogayı toplumsal cinsiyet 
rollerini yeniden üreten bir alana dönüştürmektedir.

Connell toplumsal cinsiyet ilişkilerini üç ana yapının 
üstüne kurar. Bu yapılardan biri kateksis kavramıdır. 
Kateksis kavramını tanımlarken, erkeklerin kadınların 
bedenleri üzerinde kurdukları iktidar ilişkisine dikkat 
çeker. Erkekler tarafından biçimlendirilen güzellik 
ve arzu edilebilirlik kalıpları olarak tanımlar” (Con-
nell,1998). Cinsiyete dair beden kullanımının ve dav-
ranış kalıplarının şekillenmesiyle bedenin toplumsal 
cinsiyet rejiminin kurulmasında önemli rol aldığını gö-
rürüz.

Connell, “beden, beden olmayı kesmeksizin, denetim 
altına alınır ve toplumsal pratikte dönüştürülür” der 
(Connell,1998). Toplumsallaşma süreçlerinde kadın 
ve erkek bedeni üzerinde sembolik anlamlar yaratılır 

80 Tez-Koop-İş Kadın

BEDEN ve ZİHİN



81Tez-Koop-İş Kadın

 

ve beden eril baskının görünen yüzü haline gelir. Er-
kekler sert, güçlü gibi özellikler taşırken kadınlar es-
nek, yumuşak, kırılgan gibi özellikler taşır. Bu neden-
ledir ki yoga kadınlara özgü gibi algılanırken vücut 
güçlendirici beden çalışmaları erkeklerin alanı olarak 
görülmektedir. Kadının bedeni az yer kaplayan, sıkış-
tırılmış, erkeğin bedeni ise oldukça genişletilmiş bir 
alan kaplar.

18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında yoganın Ameri-
ka’da Avrupa’da duyulmaya ve yayılmaya başlama-
sıyla yoganın geleneksel biçiminde ciddi kırılmalar 
meydana gelmeye başlamıştır. Geleneksel yoga 
daha çok erkek egemen bir anlayışa sahipken, Batı’da 
daha çok kadınların yaptığı bir fiziksel aktiviteye dö-
nüşmüştür. Bu durumda günümüz toplumunda daha 
çok idealize edilen kadın bedenini yaratmaya hizmet 
etmektedir. Sosyal medyadaki yoga temsillerinden, 
yoga uygulayıcılarına kadar geniş perspektiften ba-
kıldığında ideal beden yaratma işlevi açıkça gözlem-
lenmektedir. Esnek ve zayıf kadınların değişik akroba-
tik hareketler yaptığı bir fiziksel egzersiz gibi gösteril-
mektedir. Oldukça fazla ınstagram hesabı zayıf, esnek 
ve genç kadınların akrobatik hareketler yaptığı kadın 
görselleri ile doludur. Modern yoga kadın görselleri 
kullanarak baskıcı bir beden biçimi oluşturmaktadır. 
Kadınların hapsolduğu estetik kaygıları arttırmanın 
yolu olmaya başlamıştır. Bu durum da yoganın zih-
ni ve bedeni özgürleştirme işlevinden uzaklaşarak 
toplumsal cinsiyet rollerini beslemesine neden ol-
muştur. Geleneksel yoganın özgürleştirici etkisin-

den uzaklaşıp yoganın felsefesinde bulunan tüm 
insanları kapsayıcılık fikrinden her geçen gün uzak-
laşarak “yoga bedeni” algısı oluşturulmaktadır.

Toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretiminde ri-
tüellerin, mekânların işlevi yadsınamaz. Örneğin er-
kekliğin inşasında zorunlu askerlik, futbol, kahveha-
ne kültürü önemli bir yer tutar. Günümüzde kadınlı-
ğın inşası ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin 
çözülmesi açısından kadınlara özgü alanların olması 
önemlidir. Bu nedenle ağırlıklı olarak  kadınların tercih 
ettiği yoga alanının kadın egemen bir anlayışa sahip 
olması ve mevcut kalıpları kırması açısından önemli 
bir araç olacağını düşünmekteyim.

Yoganın zihni ve bedeni özgürleştirici etkisi değer-
lendirildiğinde Batıdaki bu bakış açısına rağmen ge-
leneksel yoganın özgürleştirici etkisinin daha fazla ön 
plana çıkması gerekmektedir.

Yoga, Batıda toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üre-
ten bir alana dönüştürülmeye ve bu dönüşümle es-
tetik bir algı inşa edilmeye çalışılsa da bir haliyle de 
yoga toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlarda yarat-
tığı tahribatı giderme işlevi de görmektedir. 
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Kadın Bedeni ve Yoga

Bedenle kurulan ilişki politiktir (Kaya, 2015). Özellikle 
kadın bedeni üzerindeki denetim hem sistemin de-
vamlılığını hem de kadınların üzerinde kurulan cinsiyet-
çi hiyerarşiyi besler. Toplumsal cinsiyet rejimi kadın be-
denini tanımsız, kontrol edilebilen, çoğu zaman biçim 
verilen bir nesneye dönüştürür. Kadınların nasıl olması 
gerektiği, ne yapması gerektiği, anneliği, vicdanı, kilosu, 
işi, özel alanda ve kamusal alanda nasıl ve ne biçimde 
davranması gerektiği tanımlanırken kadınlar bedenle-
rinin kendilerine ait olduğu algısından uzaklaşır. Beden 
algısı (propriosepsiyon) azaldıkça iç alan algısı da (inte-
rosepsiyon) azalmaya başlar. Fiziksel algıyı hissetmek 
kendini tanımanın en önemli yoludur. İç alan algısı azal-
dıkça hisler duyulamaz ve anlaşılmaz hale gelir ve bu 
durum kişinin ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmaya 
başlar.

Ataerkil toplumda kadınların kendi ve bedeni ile ilişkisi 

“diğerleri” üzerinden kurulmaktadır.  Kadınlar yaşamları 
boyunca diğerlerini gözetmek zorunda kalır. Kendi his-
selerinden kendi ihtiyaçlarından daha çok diğerlerinin 
ihtiyaçları ile hemhal olur.

Bu durum bir süre sonra o kadar normalleşir ki bunu 
yapmayan kadınlar “kötü kadın”, “hissiz kadın”, “vicdansız 
kadın” tanımlamalarına maruz kalır. Çoğu zaman diğer-
lerinin sesini susturup kendi sesini duyabilmek imkânsız 
hale gelir. Bir süre sonra hissizleşme, içinde ne olup bittiği 
ile ilgili farkındalığın kaybolması ve sonucunda yaşam al-
gısının yitirilmesine neden olur. Bu nedenle kadınlar be-
den, duygu ve duyusal farkındalıklarını geliştirmeye daha 
çok ihtiyaç duyarlar. Tam da bu noktada yoga kadınların 
bedenleri ile yeniden ve belki de ilk defa ilişki kurmasının 
yolu haline gelir.

Yoganın bedenle kurduğu ilişki Batıda daha estetik bir 
yerden olsa da asıl olarak yoganın yapmak istediği kişinin 
kendi ile ilişki kurmasının yolu olarak beden ve içsel algı 
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Yoganın bedenle kurduğu ilişki Batıda daha estetik bir yerden olsa da asıl olarak 
yoganın yapmak istediği kişinin kendi ile ilişki kurmasının yolu olarak beden ve içsel 

algı duyarlılığının oluşmasını desteklemektir.
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duyarlılığının oluşmasını desteklemektir.

Kadınlar çoğu zaman yorulduklarını, hastalandıklarını, 
ağrılarını fark etmeden bedenlerini bir un çuvalı gibi ora-
dan oraya taşırlar. Toplumsal cinsiyet ilişkileri içerisinde 
kendileri ile kurdukları ilişki her gün biraz daha yaban-
cılaşır. Zihnin karmaşası, kalabalıklığı, gürültüsü içinde 
çoğu zaman kendi seslerini duyamazlar. Günlük yaşam 
içerisinde beden ve zihin bağını kaybederken kendilerini 
anlamayı da bırakırlar. Yoga pratiğinde beden ve zihnin 
muhteşem uyumuna tanıklık ederiz. Yoga derslerinde 
genelde yoga hocaları “bak bakalım burada ne hissedi-
yorsun” diye sorar ve yoga yapan kişiye kendi duyguları 
ile ilişki kurmasında alan açar. Bedensel çalışma ile bastı-
rılmış, yok sayılmış birçok özellik açığa çıkar. Beden kayıt 
tutar ve beden açıldıkça, esnedikçe, iyileştikçe zihin de 
iyileşmeye başlar. Bastırılmış istekler, utanılmış duygular, 
yok sayılmış destek ihtiyacı… sanki Pandora’nın kutusu 
açılmış gibi tek tek ortaya çıkmaya başlar.

Kadınlar için kısacık o yoga pratiği nefeslenebilmek için 
yaşamdan çaldığı bir “an” olur. Belki de yoga kadının 
kendisi için yapabildiği çok az şeyden birine dönüşür 
ve kendisi ile kuracağı ilişkinin anahtarı olur.

Zamanla yoga pratiğinde bedeni dinleyebilmek, du-
yumları fark edebilmek kendini iyileştirebilmenin yolu 
haline gelmektedir. Yoga gibi beden çalışmaları, top-
lumsal cinsiyet rollerinin yarattığı hissizleşme, değer-
sizleşme, kendine yabancılaşma gibi duyguları şifalan-
dırıcı etkiye sahiptir. Her yaştan ve kilodan kadınların 
beden ve zihinlerinin el verdiği ölçüde yoganın sadece 
“üst orta sınıf hobisi” ve “genç, esnek, zayıf” bedenlere 
uygun algısını kırarak yoga pratiğini yaygınlaştırması, 
beden ve zihinlerimizi özgürleştirecektir.

Eminim ki biz kadınlar kendimizi duydukça, kendimizi 
iyi etmenin yollarını bulacağız ve bu yolda birbirimize 
yoldaşlık etmekten hiç vazgeçmeyeceğiz.

Nameste Canım Kadınlar
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Kadınlar için kısacık o yoga pratiği nefeslenebilmek için yaşamdan çaldığı bir “an” olur. 
Belki de yoga kadının kendisi için yapabildiği çok az şeyden birine dönüşür ve kendisi 

ile kuracağı ilişkinin anahtarı olur.
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Sofranızdan Lahanayı  
ve Pırasayı  
eksik etmeyin

Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu 
mevsimde çarşı ya da pazarda karşımıza en çok çı-
kan sebzelerden birisi lahana diğeri de pırasadır. Bu 
sayımızda menüde zeytinyağlı lahana sarması tarifi 
ile pırasa yemeği tarifi var.

Ana vatanı Fransa olarak bilinen lahana, turpgiller 
familyasının bir üyesidir. Ülkemizde en çok Akdeniz 
Bölgesi'nde yetiştirilen bu besin, mor, beyaz, kırmızı 
ve kara lahana gibi çeşitlere sahiptir. Sindirim siste-
mini düzenlemesinin yanı sıra kanserle mücadele 
eden sebzeler arasındadır. Vitamin açısından olduk-
ça zengindir. Hem beyaz hem kırmızı hem de kara 

lahanada ideal oranda A ve C vitaminleri bulunur. 
Bunun yanı sıra lahana protein bakımından da ol-
dukça iyi bir besin kaynağıdır. Sodyum, potasyum, 
kalsiyum ve demir de hemen hemen tüm lahana 
türlerinde yoğun miktarda bulanan mineraller ara-
sında yer almaktadır.

Genellikle salata yapımında, turşularda ve ana ye-
meklerin içerisinde kullanılır. Lahana ile yapılan her 
şey çok güzel olur, ama Zeytinyağlı sarması bence 
en güzelidir. Hemen hemen her yörede farklı tek-
niklerle hazırlanan lahana sarması ise, Karadeniz ile 
özdeşleşmiştir.
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Vitamin açısından oldukça zengin olan pırasa, kış aylarında tüketilmesi 
gereken sebzelerden biri. Böreğini veya dolmasını yapabileceğiniz gibi 
yemek olarak da sunabilirsiniz. Biraz limonla daha da lezzetli hale gelen 
pırasa yemeğini denemek isterseniz, işte tarifi... 

Malzemeler: 

• 1 kilogram pırasa

• 2 adet havuç

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 2 su bardağı su

• 1 kahve fincanı pirinç 

• Zeytinyağı

• Tuz

• Limon

Nasıl yapılır?

• Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın, 3-4 santimetre uzunluğun-
da kesin.

•  Uygun bir tencereye zeytinyağı, salça ve ince doğranmış havuçları ko-
yup kavurun.

• Pırasayı ekleyip orta ateşte pişirin.

• En son pirinç, yarım limonun suyu, tuz ve suyu ilave edip kısık ateşte 
yumuşaya kadar pişirin.

• Afiyet olsun.

Kaç Kişilik: 4- 6 kişilik

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Servis Önerisi Pırasaları ekledikten 
sonra yemeği çok karıştırmamaya özen 
göstermelisiniz.

Pırasa Yemeği
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Pırasa içerisinde potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, iyi bir diyet lifi, 
B6 Vitamini, A Vitamini, C vitamini, K Vitamini ve iyi bir folat kaynağı bulundurur. 
Bu özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Pırasa tüketmek, 
kronik iltihap riskini azaltmada yardımcı olur.
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LEZZETİN GÖÇMEN 
KUŞU

Kaç Kişilik: 8 kişilik

Hazırlama Süresi: 1 saat

Pişirme Süresi: 1 saatZeytinyağlı Lahana Sarması 
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Vitamin açısından oldukça zengin olan pırasa, kış aylarında tüketilmesi 
gereken sebzelerden biri. Böreğini veya dolmasını yapabileceğiniz gibi 
yemek olarak da sunabilirsiniz. Biraz limonla daha da lezzetli hale gelen 
pırasa yemeğini denemek isterseniz, işte tarifi... 

Malzemeler: 

• 1 orta boy lahana 

Malzemeler: 

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 3 adet soğan

• 2 su bardağı pirinç

• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• Tuz

• Karabiber

• Nane

• Yenibahar

• 2 su bardağı su

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 adet limon suyu

Nasıl yapılır?

• Lahananın kök kısmını kesip yapraklarını ayırın. Geniş bir tencerede su 
kaynatın ve lahanaları kaynayan suda birkaç dakika haşlayın.

• Lahanaları süzülmesi için bir süzgece alın. İç harcı için, zeytinyağını bir 
tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve pembele-
şinceye kadar soteleyin.
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• Yıkayıp süzdüğünüz pirinç ve dolmalık fıstığı ilave edip birkaç dakika 
daha soteleyin. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip karıştı-
rın.

• Üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocak-
tan alıp 10-15 dakika dinlendirin.

• Lahanaları düz bir zemine serip sert damar kısımlarını ayırın. Lahanala-
rı istediğiniz büyüklükte kesip içlerine hazırladığınız harçtan bir miktar 
koyarak sarın.

• Sardığınız dolmaları yayvan bir tencereye dizin. Kalan 1 bardak su, zey-
tinyağı ve limon suyunu bir kâsede karıştırıp dolmaların üzerine gezdi-
rin.

• Kaynadıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte lahanalar yumuşa-
yıncaya kadar pişirin.  

Püf Noktaları Nelerdir?

• Tarifte kullanacağınız lahanaların taze olmasına özen gösterin. Çürük, 
sararmış veya yumuşamış lahanaları sarma yapımında kullanmayın.

• Lahanaları yumuşayana kadar haşlayın. Su bittiği halde çiğlik kaldıysa 
su ilave edebilirsiniz. Aksi takdirde yaprakta kırılmalar olacaktır.

• İç harcını hazırlarken sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İsteğe göre 
az miktarda nar ekşisi ilave edilebilir.

• Lahananın sarılmasını kolaylaştırmak için 2 gün önceden haşlayın ve 
hava almayan poşetlere koyun. Bir gece buzlukta dinlendirin ve sarmayı 
hazırlayacağınız zaman çözünmesini bekleyin. Böylece yapraklar daha 
ince bir hal alacaktır.

• Lahana sarmasını pişirirken üzerine limon dilimleri ekleyin. Böylece 
daha aromatik bir tat elde edebilirsiniz.

Zeytinyağlı lahana sarmasının bir porsiyonu, 
yaklaşık 105 kaloridir. Kalsiyum değeri 
yüksek olan bu tarifi, diyet listenize de 
ekleyebilirsiniz.  
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Filmde, diyabet hastası bir kuryenin hastane rande-
vularına her gittiğinde kargo şirketi tarafından ceza-
landırılmasından nedeniyle hastane randevularına 
gidemeden çalışmak zorunda kalmasından ve tüm 
bunların sonucunda hayatını kaybetmesinden esinle-
nilmiştir.  Film ismini kuryelerin müşterileri evde bu-
lamadıkları ya da teslimatları yetiştiremedikleri zaman 
durumu kurtarabilmek için bıraktıkları “Üzgünüz, size 
ulaşamadık” notundan almaktadır.  Filmin sahneleri 
kapitalizmin demir pençelerini tüm çıplaklığı ve sade-
liği ile seyirciye sunmaktadır. Ken Loach, filmlerinde 
Büyük Britanyalı işçilerin hayatlarını anlatırken aslında 
tüm işçilerin gerçekliğine ayna tutmaktadır. Dünyanın 
neresinde olursa olsun sermayedarların kâr hırsından 
işçilerin payına kötü çalışma koşulları, güvencesizlik 
ve yoksulluk düşmektedir. Tam da bu günlerde rüzgâr 
işçi sınıfından özellikle de esnaf kuryelerden eserken 
zihinlerde bu film canlanmaktadır. Bu canlanmayı de-
ğerli kılan şey ise filmin gerçeklikle olan politik kesişi-
midir. Kuryeler artık teslimatları yetiştiremedikleri için 
üzülmemekte; kısıtlı sürede canlarını tehlikeye atarak 
yetiştirmeye çalıştıkları teslimatlar, aldıkları düşük üc-
retler, yaşanılamayan hayatlar için kapitalist sisteme 

ve patronlara öfkelenmekte, öfkelerini kolektif bir şe-
kilde örgütlemektedirler.

 Film, ana karakter olan Ricky’nin 2008 krizi sonra-
sı işsiz kaldığı bir dönemde bir arkadaşının tavsiyesi 
ile bir kurye şirketinin bayisi olmaya karar vermesi ile 
başlamaktadır. Ricky birçok kez işsiz kalmış, kendisi-
nin ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için ne iş bu-
lursa yapmıştır. Ancak bu işlerin hiçbirinde geçimini 
sağlayacak, borçlarını ödeyebilecek kadar gelir elde 
edememiştir. Ricky artık yoksulluğun derdinden bir 
yönden kurtulmak ve bir ev sahibi olmak istemektedir. 

 Ricky’nin çalıştığı kargo şirketinin temel sloganı “kendi 
işinin sahibi olmak”tır. Bu slogan çerçevesinde işçilere 
“kendi kaderlerini kendilerinin çizdiği” söylenmektedir. 
Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde de görüleceği gibi 
bu slogan emek-sermaye çelişkisinin yarattığı ger-
çekliğin üstünü örtememektedir. Bu cafcaflı örtüler 
günümüzde de işçiler tarafından alaşağı edilmektedir. 
Ricky de işe bu sloganın ve aslında insanca bir yaşa-
mın hayali ile başlamakta, ailesi ile birlikte yarınlarını 
görebilecek kadar gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. 
Ricky sıfır saat sözleşmesine bağlı olarak çalışmakta-
dır. Bu sözleşmede işçi bir patron için çalışmayı ka-

SİNEMA
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"Üzgünüz Size Ulaşamadık" filmi üzerine... 

Anlatılan senin hikâyendir
“Üzgünüz, Size Ulaşamadık”, işçi sınıfının yönetmeni Ken 
Loach’un 2019 yılında gösterime giren filmidir. Filmin 
senaryosu Paul Laverty tarafından yazılmıştır. Film konusunu 
gerçek bir hayat hikayesinden almakta fakat filmin işlenişi 
gerçek hikâyeye birebir bağlı bulunmamaktadır. 

Aylin Şahin  / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans öğrencisi
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bul etmekte fakat herhangi bir asgari çalışma süresi 
ve ücret düzenlemesi belirlenmemektedir. Sözleş-
me tamamen işçinin güvencesiz çalışması ve rahatça 
sömürülmesi üzerine kurulmaktadır. İşçinin belirli bir 
mesai saati bulunmamakta, patron ne zaman isterse 
o zaman hazır olmak zorundadır. İşçi belirli bir maaş 
değil teslimat başı ücret almaktadır. 

Ricky’nin kargo paketlerinin teslimatını yapabilmesi 
için şirketten araba kiralaması ya da satın alması ge-
rekmektedir. Ana karakter fahiş fiyata araba kiralamak 
ile araba satın alabilecek kadar parasının olmaması 
çelişkisi arasında kalmaktadır. Arabayı alabilmek için 
çareyi eşi Abbie’nin işi için kullandığı arabayı satmakta 
bulur. Ricky’nin kendi işinin patronu olma hayali Ab-
bie’nin yaptığı işi ikinci plana itmekte, önemsizleştir-
mektedir. Abbie bir şirkete bağlı işçi olarak hastabakı-
cılık yapmakta, esnek çalışma koşullarında ve güven-
cesiz bir şekilde çalışmaktadır. Abbie her gün hastala-
rının yanına otobüsle gidip gelmek zorunda kalmakta 
ve bunu sınırlı zaman diliminde yapmakta zorlanmak-
tadır. Abbie çalışırken yoğun bedensel ve duygusal 
emek harcamaktadır. Günlük çalışma saati 14 saati 
bulmakta, işi ile özel hayatı arasında sıkışıp kalmakta 

ve ikisine de yetişemediği algısına kapılmaktadır. Ri-
cky ve Abbie bir yandan kapitalizmin esnek çalışma 
şekline uyum sağlamak için uygun şekilleri alırken bir 
yandan da aldıkları şeklin içinde benliklerini yitirmek-
te, yabancılaşmakta ve yaşamanın mümkün olmadığı 
bu şeklin içinde boğulmaktadırlar. 

 Ricky’nin kendi evini satın alabilmek amacıyla çıktığı 
bu yol ilerleyen zamanlarda sömürünün altında ezil-
mesiyle sonuçlanır. Ricky’nin çalışma sırasında tuva-
lete gidecek kadar bile vakti bulunmamakta, tuvaletini 
arabada pet şişeye yapmak zorunda kalmaktadır. Gün-
de uzun saatler boyunca teslimatları yetiştirebilmenin 
baskı ve stresi altında çalışmaktadır. “Kendi işinin sahi-
bi ol” sloganı ile çalışırken aslında sadece şirketin kârı 
için çalışmakta, hiçbir sosyal hakkı bulunmamakta, 
izin alamamakta ve işe gitmediği günler için kendisi-
ne ceza kesilmektedir. Ricky ve Abbie yoğun çalışma 
tempolarından dolayı iş-yaşam dengesini ayarlaya-
mamakta, birbirlerine ve çocuklarına yeteri kadar vakit 
ayıramamaktadırlar. Ailece vakit geçirmeye ve aile içi 
dayanışmaya önem verdikleri halde artık bunları be-
ceremez hale gelmektedirler. Bu durum aile içinde 
çeşitli sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Ri-
cky ve Abbie’nin iki çocukları vardır: Seb ve Liza. Seb, 
yaşam koşullarından memmuniyetsiz ve geleceğe 
dair umutsuz bir genç, Liza ise küçük yaşında yetişkin 
sorumlukları üstlenmek zorunda kalmış bir çocuktur. 

 Ricky çalıştıkça kapitalist düzen hayallerini kâbusa 
çevirmektedir. Ricky çalışma sırasında bir saldırıya uğ-
ramakta ve paketlerini çaldırmaktadır. Şirket bu saldırı 
sonucunda çalınan paketlerden sigortanın ödemedik-
lerinin parasını Ricky’den tahsil etmek istemektedir. 
Ricky hastanedeyken şirket tarafımdan nasıl olduğu-
nu asla umursanmamakta sadece çalınan malların ya-
rattığı zarar düşünülmektedir. Ricky insanca bir yaşa-
mın uğruna çalışırken şirket tarafından insanca değer 
görememektedir. Önceki sahnelerde de birçok kez 
açığa çıkan “bizim için değil bizimle çalışıyorsunuz”, 
“bizim için değerlisiniz” yalanlarının üstüne artık gün 
ışığı tüm belirginliği ile vurmakta ve bu ışık Ricky’nin 
gözlerini kamaştırmamakta aksine gerçeği tüm çıp-
laklığı ile görmesini sağlamaktadır. Ricky ev almak için 
çıktığı yolda şirkete giderek borçlanmış durumdadır. 
Bu borç batağında para kazanmak için zamanla yarış-
tığından dinlenecek tek bir günü bile bulunmamakta-
dır. Son sahnede tek gözü yaralı ve ağrılı bir halde işe 
gitmeye çalışmaktadır. Sahnenin ucu açık bırakılmıştır. 
Ricky’nin de hikâyesinden esinlenilen kurye gibi yaşa-
mak için çalışırken, çalışırken ölüp ölmediği bilinme-
mektedir…        
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Kitap Tanıtımı 

Kişisel Olan Politiktir - Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet 
Verisi ve Politika 

Yazar: Kolektif, Yayınevi: Nota Bene Yayınları, İlk Baskı Yılı: 2020 
 
Kitap Açıklaması 
 
Kadınlara yönelik her türlü şiddet can yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor. İçinde 
bulunduğumuz Covid-19 pandemi süreci, özellikle kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları 
şiddet riskini artırdı. Kadınlara yönelik şiddet ile mücadele mekanizmalarının nasıl iyileştirileceği 
ve geliştirileceğinin konuşulmasına ihtiyacımız olan bu dönemde, halen eviçi şiddet ile mücadele 
alanında en kapsamlı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını çekmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kullanılmaması tartışılıyor. Bütün bunlar olurken, kadınlar 
öldürülmeye ve şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Gündelik yaşamda kadınların 
yaşadıklarının politik olduğunu savunan farklı disiplinlerden akademisyenlerin/aktivistlerin 
yazılarından oluşan bu kitap, kadınların eviçinde maruz kaldıkları farklı şiddet biçimlerini veri 
temelli analizler ile irdeliyor, bu alandaki politikaları değerlendirerek eleştiri ve öneriler sunuyor. 
Kamusal politikaların oluşturulmasında veri kullanımının öneminin altını çizen bu çalışma, 
kadınlara yönelik şiddetin ortadan kalkmasına yönelik mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

 

KİTAP TANITIMI

Kadınlara yönelik her türlü şiddet can yakıcı bir so-
run olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz Co-
vid-19 pandemi süreci, özellikle kadınların ve kız ço-
cuklarının maruz kaldıkları şiddet riskini artırdı. Kadın-
lara yönelik şiddet ile mücadele mekanizmalarının 
nasıl iyileştirileceği ve geliştirileceğinin konuşulması-
na ihtiyacımız olan bu dönemde, halen eviçi şiddet ile 
mücadele alanında en kapsamlı sözleşme olan İstan-
bul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını çekmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kullanılmaması 
tartışılıyor. Bütün bunlar olurken, kadınlar öldürülme-

Yazar: Kolektif, Yayınevi: Nota Bene Yayınları, İlk Baskı Yılı: 2020

Kişisel Olan Politiktir  
Kadınlara Yönelik  
Eviçi Şiddet Verisi  

ve Politika

ye ve şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Günde-
lik yaşamda kadınların yaşadıklarının politik olduğu-
nu savunan farklı disiplinlerden akademisyenlerin/
aktivistlerin yazılarından oluşan bu kitap, kadınların 
eviçinde maruz kaldıkları farklı şiddet biçimlerini veri 
temelli analizler ile irdeliyor, bu alandaki politikaları 
değerlendirerek eleştiri ve öneriler sunuyor. Kamusal 
politikaların oluşturulmasında veri kullanımının öne-
minin altını çizen bu çalışma, kadınlara yönelik şidde-
tin ortadan kalkmasına yönelik mücadeleye katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.
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NAFAKA HAKKINANAFAKA HAKKINA
DOKUNMAYIN!DOKUNMAYIN!

KIZ GİBİKIZ GİBİ

HAKLARI
MIZ İÇİN

HAKLARI
MIZ İÇİN

MÜCADE
LEMÜCADE
LE

EDECEĞİ
Z!EDECEĞİ
Z!

İSTİSMARINİSTİSMARIN  
AFFINAAFFINA  
HAYIR!HAYIR!

EŞİTSİZ VEEŞİTSİZ VE
ŞİDDET DOLUŞİDDET DOLU
EVLERİNEVLERİN
ARABULUCUSUARABULUCUSU
OLMAZ!OLMAZ!
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MANDALA
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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 Cemal Yarga 
Necatibey Cad. No: 84/7 Sıhhıye/Ankara 
Tel: 0312 230 06 15 Faks: 0312 230 06 16 
http://ankara3.tezkoopis.org 
ankara3@tezkoopis.org 

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 Mahmut Çetinkaya 
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

TEZ-KOOP-İŞ
ÇOCUK
DERGİSİ SEVGİLİ ÇOCUKLAR ARTIK SİZİN DE BİR DERGİNİZ VAR.

DERGİMİZİ DÜZENLİ OKUMAK İSTERSENİZ
ABONE OLMAYI UNUTMAYIN! 
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Brlkte, el ele, dayanışmayla
yürüdüğümüz br 2022...

...
Şmdlk
Gün küçük dağların ardında
Ve yolumuz var daha
Her şey olgunlaşır
Çürüyüp dökülür zncr
En güzel, yol yürüyüş öğretr
Dostum, eskmeyen arkadaşım
...

Gülten Akın, Ağıtlar ve Türküler

DOSYA:  

ŞİDDET VE  

TACİZ


