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Önsöz

  KEİG Platformu olarak çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılı-
ğı görünür kılmak ve bu ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla çalışmalar 
yürütüyoruz. Bunun bir parçası olarak, kadına yönelik ayrımcılığa odaklanan 
dava takip çalışmaları düzenliyoruz. Bu çalışma ile kadınların çalışma ha-
yatında karşılaştıkları ayrımcılığı gündemleştirmek, iş davalarında her türlü 
ayrımcılığa karşı bir perspektif yerleştirmek ve CEDAW1 gibi etkili uluslararası 
mekanizmaları kullanmakla hak ihlallerini yasal çerçevede daha görünür hale 
getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kadın örgütlerinden aktivistlerin ve avu-
katların katıldığı birçok seminer gerçekleştirdik. Seminerlerdeki tartışmaları 
derlediğimiz, birinci basımı 2012’de yayımlanan “İstihdamda Kadına Yönelik 
Ayrımcılığın Yasal Boyutu Atölye Notları” başlıklı kitapçığımızdan sonra bu 
konuda yürüttüğümüz tartışmaların devamı olarak elinizdeki bu kitapçığı da 
sizlerle paylaşmak istedik.

  Kadın istihdamını arttırmaya yönelik yapılan yasal düzenlemelerin cinsiyet 
eşitliği perspektifinden yoksun olması, yasa yapıcılar tarafından kadınların 
istihdama katılımı önündeki mevcut engellerin göz önüne alınmaması, iş 
hukukunda kadına yönelik ayrımcılığa ilişkin tam koruma sağlamamaktadır. 
Ayrımcılık yasağına ilişkin yasal düzenlemelerin ise uygulanmadığı, aksine 
toplumda kadına yönelik kalıplaşmış önyargı ve değerlerin yargının karar sü-
reçlerine etkisi sıkça görülmektedir. Bu sebeple, kitapçıkta kadınların istihdam-
da yaşadıkları ayrımcılıkların mevcut yasalar üzerinden değerlendirmesini, 
yasal düzenlemelerin uygulamadaki yansımalarını ve uluslararası hukukla ne 
ölçüde uyum gösterdiğini tartışmaya açmak istedik.

  Mevcut yasal düzenlemelerin değerlendirmelerini yaparken uygulanabilirliği 
ya da değişmesi gereken noktalarla ilgili aynı zamanda dava süreçlerini takip 
etmenin bu alanda yürütülen çalışmalarda önemli bir araç olduğunu düşünü-
yoruz. Dava takip süreçlerine dahil olan hukukçular, kadın örgütleri, sendika-
lar, meslek örgütleri başta olmak üzere geniş katılımlı ortak bir çalışmanın bu 
tartışmaları derinleştireceğine inanıyoruz.
  
1 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 



TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI 
İLE İLGİLİ MEVCUT YASALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI 
İLE İLGİLİ MEVCUT YASALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

06 07

  Kadın emeği ve istihdamı alanında yürüttüğümüz bu hukuksal çalışmaya 
destek sunan ve yazılarıyla bu kitapçığa katkıda bulunan sevgili Evra Çetin, 
Özlem Ayata, Sezin Uçar, Sibel Özen ve İdil Soyseçkin’e teşekkür ederiz. Ayrıca, 
KEİG Platformu çalışmaları kapsamında dava takibi çalışmasını yürüten ve bu 
kitapçığı hazırlayan Sibel Özen’e de teşekkürlerimizi sunarız. 

          
KEİG Platformu

      Ağustos  2015

ÇALIŞANLARIN İHAS’IN1 8-11. MADDE HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASI 

Yrd.Doç. Dr. Evra Çetin

  Günümüzde her yaş grubundan, her cinsiyetten ve farklı toplumsal sınıflardan 
bireyler yaşamlarını idame ettirmek için çalışmak zorundadır. Çalışma ilişkisi, 
diğer herhangi bir sözleşme ilişkisinden çok daha fazla çalışanın işverene eko-
nomik bağımlılığı ile karakterize edilebilir2. İşverenin çalışan üzerindeki sosyal 
ve ekonomik etkisi ve geniş kapsamlı yetkileri, işverene çalışanlara kişisel tercih-
lerini empoze etmek konusunda eşsiz bir güç sağlamaktadır. İşyerinin toplum-
sal ilişkilerin tüm değişik biçimlerinin daha ufak bir çerçeve içinde yaşandığı 
bir alan olduğu ve çalışan ve işveren arasındaki çalışma ilişkisinin vatandaşın 
devletle olan ilişkisi ile paralellik gösteren dengesiz yapısı dikkate alındığında 
bu ilişkide, çalışanların farklı hak ve özgürlüklerinin işveren ve diğer çalışanlar 
karşısında korunması gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır.
 
  Çalışanların sosyal ve ekonomik hakları medeni ve siyasi haklardan farklı söz-
leşmelerde ve farklı denetim mekanizmaları ile korunmaktadır3. Ancak, ekono-
mik ve sosyal hakların düzenlendiği bu sözleşmeler, genellikle medeni ve siyasi 
hakların düzenlendiği sözleşmelerden gerek taraf devletlere yüklenen sorumlu-
lukların kapsamı gerekse kabul edilen denetim sistemleri bakımından ayrılmak-
tadır4. Bu konuda yapılabilecek en önemli tespitlerden biri her ne kadar sosyal 
1 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
2 Hugh Collins ve Virginia Mantouvalou, “Redfearn v UK: Political Association and Dismissal”, The Modern 
Law Review, Vol.76, No.5, (2013), s. 922-923. 
3 Bu sözleşmelere örnek olarak, Birleşmiş Milletler bünyesinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Sözleşme (ESKHS), Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) tarafından kabul edilen çok sayıda sözleşme ve 
tavsiye kararları verilebilir. Bölgesel düzlemde ise, Avrupa Konseyi (AK) nezdinde sosyal hakların düzenlen-
diği ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (İHAS) ikiz kardeşi olarak da nitelendirilen Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı (GG ASŞ) anılabilir. Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların düzenlendiği uluslararası 
belgeler ile bunlarla öngörülen denetim sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Bülent Algan, Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Ankara: Seçkin Yayınları, 2007.
4 Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların düzenlendiği uluslararası belgeler ile bunlarla öngörülen denetim 
sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Bülent Algan, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunma-
sı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2007.
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ve ekonomik hakların düzenlendiği bu sözleşmelerin hemen hemen tümünde, 
çalışanların ayrımcılığa karşı korunmasına ilişkin düzenlemeler bulunsa da 
İHAS’ın 8-11. maddelerinde düzenlenen haklarının korunması konusunda özel 
düzenlemelere yer verilmemiş olduğudur. 

  İHAM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) içtihadı ile zaman içinde, gerçek 
(fiili) eşitliğin sağlanması amacı ile medeni ve siyasi hakların yanı sıra sosyal 
hakların da belli yönleriyle korunması gerekliliğini kabul etmiştir5. Yine aynı 
içtihatla, Taraf Devletlerin Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü, Sözleşme 
hak ve özgürlüklerine müdahale etmemesi şeklinde belirlenen negatif yüküm-
lülüklerinin ötesine taşınarak pozitif yükümlülüklerinin kabulü yoluyla geniş-
letilmiştir. Tüm bu gelişmeler, Mahkeme’nin kamu çalışanlarının yanı sıra özel 
sektör çalışanlarının Sözleşme ile kabul edilen hak ve özgürlüklerinin işverene 
karşı korunması konusunda Sözleşmeye taraf devletlerin farklı yükümlülükleri-
ni kabul etmesine neden olmuştur.

  Bu noktada, Sözleşme’nin farklı maddelerinde düzenlenen hak ve özgürlüklerin 
çalışma yaşamında çalışanlara korunma sağlanmasını gerektirdiği belirtilmeli-
dir6. Ancak, Sözleşme’nin 8-11. maddelerinde düzenlenen hak ve özgürlükler, 
özellikle madde metinlerinde de yer alan ve Mahkeme içtihadında özel önem 
verilen “demokratik toplum”un temel unsurları (çoğulculuk, hoşgörü ve açıkfi-
kirlilik) ve Sözleşme’nin dayandığı ilkelerden bireysel özerkliğin korunması ile 
doğrudan bağlantısı olan hak ve özgürlükler olarak belirlenebilir.

  Sözleşme’nin 8-11. maddelerinde güvence altına alınan özel ve aile yaşamına 
saygı hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile toplanma ve 
örgütlenme özgürlükleri, gerek dayandıkları temel ilkeler gerekse insan hakları 
arasında yapılan sınıflandırmalardaki yerleri bakımından medeni ve siyasi hak-
lar kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, genel olarak çalışanın özel yaşam ve 
5  Mahkeme 1979 yılında verdiği Airey kararında, Sözleşme’nin kapsamında yer alan haklarla, sosyal haklar 
arasında çok yakın, “su geçirmez” bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Airey v. Ireland, Appl. No. 6289/73, judg-
ment of 09/10/1979, para. 26. 
6 Örneğin; taraf devletlerin pozitif yükümlülüklerinin kabul edildiği bir sistem içinde, iş kazalarının, Sözleş-
me’nin 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkının, çalışma koşul ve şartlarının Sözleşme’nin 4. maddesinde 
düzenlenen kölelik ve zorla çalıştırma yasağının, çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargısal 
çözümünde ortaya çıkan sorunların Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamında adil yargılanma hakkı kapsamında 
değerlendirilerek korunması mümkündür. 

aile yaşamına saygı hakkı kapsamında değerlendirilen farklı bireysel özellikleri-
nin (yaşam tarzları, kıyafet tercihleri, özel ilişkileri, cinsel tercih ve yönelimleri, 
aile ilişkileri, sağlık durumları vs.), düşünce vicdan ve din özgürlüğünün (farklı 
inançlar ve inançsızlar dahil olmak üzere), ifade özgürlüğünün (siyasi, felsefi, 
vs.), örgütlenme ve toplantı özgürlüklerinin (sendika ve siyasi parti üyeliği ile 
toplu eylemlere katılımları, vs.) çalışma ilişkilerinde işverenin haksız müdahale-
lerine karşı korunması, Sözleşme’nin kapsamına girmektedir.

  Esasen çalışma ilişkisinde, çalışanların 8-11. madde haklarının korunması; işe 
alınma sürecinden başlayarak, iş ilişkisi devam ederken işveren tarafından yöne-
tim yetkisi ve disiplin hakkının kullanılması ile iş sözleşmesinin feshi süreçlerin-
de farklı sorunların çözümünü gerektirmektedir. Bu noktada çalışma ilişkisinde, 
çalışanın edimi ile işverenin ücret ödeme borcu dışında kalan büyük bir alanın, 
işverenin yönetim ve disiplin hakkını kullanması ile doldurulduğu belirtilmeli-
dir. Gerek kamu gerekse özel sektör çalışma ilişkileri ile ilgili mevzuat incelen-
diğinde, kullanılan soyut ifadeler nedeniyle bu belirsizliğin yasal düzenlemeler 
yoluyla da çözülemediği görülmektedir. Dolayısıyla, işveren tarafından yönetim 
hakkına dayanılarak gerçekleştirilen ve çalışanın temel hak ve özgürlüklerine 
müdahale niteliği taşıyan pek çok farklı uygulama ile karşılaşılması mümkün-
dür. Ancak, bu hakkın en önemli sınırlarından birini, çalışanların temel hak ve 
özgürlükleri oluşturmaktadır.7 

  İHAM, çalışma yaşamında karşılaşılan farklı uygulamaları işverenin, çalışan-
ların Sözleşme’nin 8-11. madde hak ve özgürlüklerine müdahalesi olarak kabul 
edilmektedir. Mahkeme tarafından yapılan denetimde, bu hak ve özgürlüklere 
müdahale olarak kabul edilen farklı uygulamalarından bahsedilebilir. Örneğin; 
çalışanlara uygulanan tıbbi testler8, işyerinde iletişimin izlenmesi ve görsel iz-
leme uygulamaları9, çalışanların üstünün ve eşyalarının aranması10, işyerinde 

7 Ufuk Aydın, İş Hukukunda İşçinin Kişilik Hakları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No. 1343, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 175, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir: 2002, s. 37. 
8 Madsen v. Denmark, Appl. No. 58341/00, admissibility decision of 07/11/2002; Wretlund v. Sweden, Appl. 
No. 46210/99, admissibility decision of 09/03/2004. 
9 Malone v. UK, Appl. No. 8691/79, judgment of 02/08/1984; Halford v. UK, Appl. No. 20605/92, judgment 
of 25/06/1997; Copland v. UK, Appl No. 62617/00, judgement of 03/04/2007; Köpke v. Germany, Appl. No. 
420/07, admissibility decision, 05/10/2010. 
10 Peev v. Bulgaria, Appl. No. 64209/01, judgment of 26/07/2007 
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kıyafet zorunluluğuna ilişkin uygulamalar11, çalışanın yaşam tarzına, cinsel ya-
şamına ve tercihlerine dayanan ayrımcı muameleler12 gibi çalışma yaşamında 
işverenler tarafından sık sık başvurulan farklı uygulamalar Mahkeme tarafından 
Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme tarafından
çalışanların istediği dine inanması veya inanmama özgürlüğü, dini inanç ve 
inançsızlıkları nedeniyle kınanmamaları ve ayrıma tabi tutulmamaları, inanç-
larını açıklamak zorunda bırakılmamaları13, din yayma faaliyetleri (proselytis-
m)14, işyerinde dini uygulamalara ilişkin müdahaleler15 Sözleşme’nin 9. mad-
desinde düzenlenen düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne yönelen müdahaleler 
olarak kabul edilmekte ve bu müdahalelerin demokratik bir toplumda gerekli-
liği değerlendirilmektedir. Mahkemeye göre çalışma ilişkisinde çalışanların ifa-
de özgürlüğü16 ile toplanma ve örgütlenme17 özgürlüklerinin de gerek kamu ve 
gerekse özel hukuk işverenine karşı korunma konusunda taraf devletlerin Söz-
leşme’nin 10 ve 11. maddelerinden kaynaklanan pozitif yükümlülükleri bulun-
maktadır.

  Mahkeme, davaya konu durumun, ilgili madde kapsamına giren bir müdaha-
le olduğuna karar verdikten sonra Sözleşme’nin 8-11. maddeleri ile belirlenen 
değerlendirme uyarınca, müdahalenin yasa ile öngörülüp öngörülmediğini, her 

11 Kara v. UK, Appl. No. 36528/97, admissibility decision of Commission, 22/10/1998
12 Pay v. UK, Appl. No. 32792/05, admissibility decision of 16/09/2008; Özpınar v. Turkey, Appl. No. 
20999/04, judgement of 19/10/2010; Smith and Grady v. UK, Appl. No. 33985/96, 33986/96, judgment of 
27/09/1999. 
13 Ivanova v. Bulgaria, Appl. no.52435/99, judgment of 12/04/2007.
14 Larissis and others v. Greece, Appl. No. 23372/94, 26377/94, 26378/94, judgment of 24/02/1998. 
15 Konttinen v. Finland, Appl. No. 24949/94, admissibility decision of Commission, 03/12/1996; Stedman v. 
UK, Appl. No. 29107/95, admissibility decision of Commission, 09/04/1997; Dahlab v. Switzerland, Appl. No. 
42393/98, admissibility decision 15/02/2001; Kurtulmuş v. Turkey, Appl. No. 65500/01, admissibility decision 
of 24/01/2006; Eweida and others v. UK, Appl. No. 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, judgment of 
15/01/2013. 
16 Wille v. Liechtenstein, Appl. No. 28396/95, judgment of 28/10/1999; Ahmed and others v. the UK, Appl. 
No. 22954/93, judgment of 02/09/1998; Harabin v. Slovakia, Appl. No.62584/00, admissibility decision 
of 29/06/2004; Palomo Sanchez and others v. Spain, Appl. No. 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, 
judgment of 12/09/2011; Heinisch v. Germany, Appl. No. 28274/08, judgment of 21/07/2011; Trade Union 
of the Police in the Slovak Republic and others v. Slovakia, Appl. No. 11828/08; Redfearn v. UK, Appl. No. 
47335/06, judgment of 06/11/2012; Guja v. Moldova, Appl. No. 14277/04, judgement of (GC), 12/02/2008; 
Guja v. Moldova, Appl. No. 14277/04, judgement of (GC), 12/02/2008. 
17 Gustafsson v. Sweden, Appl. No. 15573/89,judgment of 25/04/1996; Wilson, National Union of Journalists 
and others v. UK, Appl. No. 30668/96, 30671/96, 30678/96, judgment of 02/07/2002; Demir and Baykara v. 
Turkey, Appl. No. 34503/97, judgment of (GC), 12/10/2008; Sindicatul “Păstorul Cel Bun” v. Romania, Appl. 
No. 2330/09, judgment of GC, 09/07/2013. 

maddede ayrı ayrı belirlenen sınırlandırma sebeplerine dayanıp dayanmadığını 
ve son olarak demokratik bir toplumda gerekli bir müdahale olup olmadığını 
değerlendirmektedir18.

  Sözleşme’de ayrımcılık yasağı ise 14.madde ile düzenlenmiştir. 14. maddede 
belirtilen ayrımcılık sebepleri bakımından sınırlı bir sayım yapılmamış olup, be-
lirlenen durum ve statülerin dışındaki sebeplere de dayanılabilecektir19.

  14. maddenin ihlal edildiğine ilişkin iddiaya konu olayların, Sözleşme’de dü-
zenlenen diğer hak ve özgürlüklerden en az birinin kapsamına girmediği bir du-
rumda, 14. maddenin uygulanması mümkün değildir20. Ancak ayrımcılık yasa-
ğının bağımsız olarak uygulanması mümkün olmamasına rağmen, Sözleşme’de 
düzenlenen hak ve özgürlüklerden birinin kapsamına giren bir müdahalenin, 
tek başına ilgili maddeyi ihlal edip etmediğine bakılmaksızın 14.madde kapsa-
mında değerlendirilmesi mümkündür. Farklı bir ifade ile, ayrımcılık yasağının 
Sözleşme sisteminde bağımsız bir varlığının olmaması özerk bir şekilde yoru-
muna engel oluşturmamaktadır.21 

  Ayrımcılık iddiasının Sözleşme’de düzenlenen bir hak ya da özgürlükle ilişki-
si konusunda aranan bağlantının doğrudan ya da dolaylı olması yeterli olmak-

18 Mahkeme tarafından yapılan bu denetim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.,Sibel İnceoğlu, “Hak ve Özgür-
lüklerin Sınırlama ve Güvence Rejimi”, Sibel İnceoğlu (Ed.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa 
içinde. İstanbul: Şen Matbaa, 2013, ss. 23-52. 
19 Doğru ve Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Örnek Kararlar, 2. Cilt, s. 603; Gerards, 
“The Discrimination Ground of Article 14 of the European Convention on Human Rights”, s. 103-104. Bkz., 
Rasmussen v. Denmark, Appl. No. 8777/79, judgment of 28/11/1984, para. 34. Örneğin, madde metninde 
yer verilmemiş olmasına rağmen, çalışanların maruz kaldığı sendika üyeliğinden kaynaklanan ayrımcılık da, 
Mahkeme tarafından Sözleşme’nin 14. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin bkz., Danilen-
kov and others, Appl. No: 67336/01, judgment of 10/12/2009.
20 Bu tâli ve tamamlayıcı özelliği nedeniyle Sözleşme’nin 14. maddesi doktrinde parazit madde (parasitic 
article) olarak nitelendirildiği belirtilmiştir. Joan Small, “Structure and Substance: Developing a Practical 
and Effective Prohibition on Discrimination under the European Convention on Human Rights”, European 
Journal of Discrimination and the Law, Vol.6, (2003), s. 47; Aaron Baker, “The Enjoyment of Rights and Fre-
edoms: A New Conception of the ‘Ambit’ under Article 14 ECHR”, Modern Law Review, Vol.69, (2006), 714; 
aktaran, Janneke Gerards, “The Discrimination Ground of Article 14 of the European Convention on Human 
Rights”, Human Rights Law Review, Vol.13, No.1, (2013), s. 100; Harris ve diğerleri, Law of the European 
Convention on Human Rights, s. 578.
21 Doğru ve Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Örnek Kararlar, 2. Cilt, s. 603; Frédéric 
Edel, The Prohibition of Discrimination under the European Convention on Human Rights, Council of 
Europe Publishing, Strasbourg, 2010, s. 21; aktaran, Karan, Ulaş Karan, “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, 
Sibel İnceoğlu (Eds.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa içinde (459-494), Avrupa Konseyi, 2013, 
s. 471. Örneğin bkz., Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgi-
um v. Belgium, Appl. No. 1474/62, 1677/62, 1691/62, judgment of 23/07/1968. 
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tadır. Bu durum, çalışma ilişkileri bakımından, Sözleşme’nin 8-11. maddeleri 
kapsamında değerlendirilebilen her türlü durumun ayrımcılık yasağı bakımın-
dan 14. maddesi kapsamında değerlendirilebilmesini mümkün kılmaktadır22. 
Dolayısıyla, Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında cinsiyet ve cinsel yönelime, 9. 
maddesi kapsamında din ve inanca dayalı ayrımcılık, 10 ve 11. maddeler kap-
samında bireysel ve kolektif yönleriyle siyasi ifade ve katılıma ilişkin ayrımcılık 
ve sendika üyeliği ile sendikal faaliyetlerden kaynaklanan ayrımcılık konuları-
nın 14. madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Ancak, bu 
noktada belirtilmesi gereken bir diğer husus, Mahkeme’nin, asıl maddenin ihlal 
edildiği sonucuna vardığı pek çok davada, ayrımcılık yasağının davanın önemli 
bir yönünü oluşturmadığı gerekçesi ile, bu maddeye ilişkin ihlal iddiasını ince-
lemenin gerekli olmadığı sonucuna vardığıdır23. Bu durumun, çalışma ilişkileri 
bakımından sık sık kullanıldığı özel olarak belirtilmelidir24. Bazı davalarda ise, 
Mahkeme, hem tek başına bağlantılı maddenin hem de bu madde ile bağlantılı 
olarak 14. maddenin ihlal edildiğine karar vermektedir25.

  Bu noktada; Mahkeme’nin gün geçtikçe kapsam bakımından genişleyen olum-
lu bir içtihadından bahsetmek yerinde olacaktır. Mahkeme’ye göre, “toplumda, 
daha önce de ayrımcılığa uğramış olan, belirli bir savunmasız gruba (vulnerable 
group) temel haklarını kullanmak bakımından sınırlama getirildiği durumlar-
da, Taraf Devletlerin takdir marjı, ciddi anlamda sınırlıdır ve söze konu sınır-
lamanın önemli gerekçeleri olması gerekir. Bu yaklaşımın nedeni, tarihi olarak 
önyargılara konu olan bu tip grupların, sosyal dışlanmalarına neden olan sayısız 
sonuçlara maruz kalmalarından kaynaklanmaktadır.”26

  

22 Aynı yönde bkz., Karan, “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, s. 486. 
23 Doğru ve Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Örnek Kararlar, 2.Cilt, s. 604. Ör-
neğin bkz., Chassagnou and others v. France, Appl. No. 250/94, 28331/95, 28443/95, judgment of (GC), 
29/04/1999, para. 89; Dudgeon v. UK, Appl. No. 7525/76, judgment of 22/10/1981, para.67; Ivanova v. Bulga-
ria, Appl. No.52435/99, judgment of 12.04.2007, para. 92.
24 Şişman and others v. Turkey, Appl. No. 1305/05, judgment of 27/09/2011, para.41; Wilson, National Uni-
on of Journalists and others v. UK, App. No. 30668/96, 30671/96, 30678/96, judgment of 02/07/2002, para.52. 
Satılmış and others v. Turkey, Appl. No. 74611/01, 26876/02, 27628/02, judgment of 17/07/2007; Smith and 
Grady v. UK, para.115; Ivanova v. Bulgaria, para. 92.
25 Örneğin bkz., Marckx v. Belgium, Appl. No. 6833/74, judgment of 13/06/1979; Baczkowski and others 
v. Poland, Appl. No. 1543/06, judgment of 03/05/2007; Aziz v. Cyprus, Appl. No. 69949/01, judgment of 
22/06/2004. 
26 Kiyutin v. Russia, Appl. No. 2700/10, judgment of 10/03/2011, para. 63.

  Mahkeme tarafından; savunmasız gruplar olarak nitelendirilen cinsiyet, cin-
sel yönelim, ırk veya etnik köken, zihinsel engellilik (mental faculties), sakatlık 
(disability) temelinde ayrımcı muamelelere maruz kalan gruplar konusunda da, 
Taraf Devletlerin takdir marjı dar olarak yorumlanarak bu kişilerin işyerinde 
ayrımcılığa karşı korunması konusunda daha istikrarlı bir içtihat geliştirebilece-
ği öngörülebilir. Bu yöndeki bir içtihat, bu grupların çalışma ilişkilerinde de çok 
sık ayrımcı muamelelere maruz kaldığı dikkate alındığında özel önem taşımak-
tadır. I.B. kararı27, kanaatimizce, işyerinde HIV temelli ayrımcılık konusunda 
olumlu bir gelişmeye işaret etmektedir28.

  Son olarak, henüz tüm üye devletlerce onaylanmamış olmakla birlikte 1 Nisan 
2005 tarihinde yürürlüğe giren29 Sözleşme’ye Ek 12 No’lu Protokol (2000) ile, 
ayrımcılık yasağının, sadece Sözleşme’de düzenlenen hak ve özgürlükler bakı-
mından değil, aynı zamanda ulusal hukuklarda kabul edilen hak ve özgürlükler 
bakımından da kabul edilerek kapsamının genişletildiği ve genel bir ayrımcılık 
yasağının kabul edildiği hatırlatılmalıdır30.

27 I. B. v. Greece, Appl. No. 552/10, judgment of 03/10/2013. 
28 Aynı yönde bkz.,Alexandra Timmer, “HIV-based employment discrimination: the ECtHR takes a strong 
stance in I.B. v. Greece”, http://strasbourgobservers.com/2013/10/21/hiv-based-employment-discriminati-
on-the-ecthr-takes-a-strong-stance-in-i-b-v-greece/ (03/03/2014). 
29 Türkiye, 04/11/2000 tarihinde imzaya açılan 12. Protokol’ü, 18 Nisan 2001 tarihinde imzalamış ve ancak 
henüz onaylamamıştır. Avrupa Konseyine üye diğer Devletlerin durumu hakkında güncel bilgi için bkz., AK 
resmi web sitesi http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8&CL=ENG 
(03/03/2014).
30 Doğru ve Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Örnek Kararlar, 2.Cilt, s. 603. 
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TÜRKİYE’DE GEBE VE ÇOCUKLU ÇALIŞAN KADINLARIN YASAL DURUMU:
“GEBE VE EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODA-
LARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK”TEKİ AYRIMCI 
DÜZENLEMELER

Av. Sibel Özen

  Kadınların istihdama katılımının önündeki en önemli engellerden biri, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı bakım yükümlülüğüdür. Kadınlar ço-
cuk, yaşlı ve engelli bakım yükümlülükleri nedeniyle istihdama katılamamakta 
ya da yarı zamanlı, esnek, güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmaya mecbur 
bırakılmaktadır.

  Anayasa’nın 10. maddesi ile güvence altına alınan kadın-erkek eşitliğinin sade-
ce yasal düzlemde kalmaması için toplumsal dönüşümü sağlayacak politikların 
hayata geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması şarttır. Türkiye’de, iş ve aile 
yaşamının uyumlaştırılması politikaları, toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü 
üzerinden şekillenmekte ve kadına yönelik ayrımcılığı pekiştirmektedir. Çocuk 
bakımı ve ev içi sorumluluğu, ebeveynlerin ortak sorumluluğudur. Aile ve iş 
yaşamının uyumlaştırılmasına dair yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak 
önlemler, ailevi sorumluluğu olan kadın ve erkek çalışanların, çalışma hayatına 
eşit katılımını ve muamele eşitliğini sağlamak hedefli olmalıdır. Özellikle kreş ve 
diğer çocuk bakım hizmetleri, uyumlaştırma politikalarının en önemli ve ihti-
yaç duyulan alanıdır. Kamusal bir hizmet olarak yasal düzenlenmelerin ve idari 
denetimlerin devlet tarafından yapılması gereklidir.

  İş kanununda yapılan değişiklikte kadınların evlilik ve hamilelik dönemlerine 
ilişkin koruyucu düzenlemeler bulunmasına rağmen, ev içi iş yükü ve çocuk 
bakım sorumluluğunun kadınların üzerinde bulunması sebebiyle birçok kadın, 
güvencesiz ve esnek çalışmak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla, iş kanundaki 
koruyucu düzenlemelerden faydalanamamakta, haklarını arama konusunda 
ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Aynı zamanda yasal düzenlemelerin caydırıcı 
bir yaptırım gücü olmamasından kaynaklı olarak işverenler, kadın çalışanların 
hamilelik ve çocuk bakım süreçlerinde yasal yükümlülükleri külfet olarak gör-

mekte ve ayrımcı tutumlar sergileyebilmektedirler.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Gebe ve Emziren Ka  
dınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Yurtlarına Dair Yö-
netmelik, iş yerinde emzirme odalarının veya çocuk yurtlarının nasıl kurula-
cağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektedir. Yönetmeliğin ‘oda ve yurt 
açma yükümlülüğü’nü düzenleyen 13. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında; işyerinde 
emzirme odasının kurulması için 100-150 kadın çalışan, kreş içinse 150’den çok 
kadın çalışan şartı bulunmaktadır. Emzirme odası ve çocuk yurtlarının açılması 
için kadın işçilerin sayısının esas alınması cinsiyet eşitliğine aykırıdır. Çocuk 
bakımının ebeveynlerin ortak sorumluluğu kabul edilerek erkek ve kadın çalı-
şanların toplam sayısı üzerinden düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 
belirlenen 100-150 kadın çalışan sayısı uygulamada ihtiyaçları karşılayabilecek 
bir gerçekliğe tekabül etmemektedir. İşverenlerin kreş açma yükümlülüğünden 
kaçınmak için kadın çalışan sayısını, yönetmelikte belirlenen sayıların altında 
tutmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir.

  Aynı yönetmeliğin 14. maddesinde “Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların ço-
cukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocuk-
ları faydalanırlar” düzenlemesi bulunmaktadır. Ebeveynlerin kadın çalışanların 
bulunduğu işyerindeki kreşi tercih etmeye zorlanması yine aynı şekilde ayrımcı 
bir düzenlemedir. Ebeveynlerin çocuklarını bırakacakları kreşi ortak olarak be-
lirlelemeye hakkı olmalıdır. Diğer bir yanıyla, bu düzenleme kadınların medeni 
halleri üzerinden de ayrımcılık yapıldığını gösterir.Kadın ve erkek çalışanların 
medeni halleri ne olursa olsun çocuğun hangi işyerindeki kreşten faydalana-
cağına karar verme hakları olmalıdır. Kadınların çoğunlukla tam zamanlı ve 
güvenceli istihdamda yer alamadıkları düşünüldüğünde, bu düzenleme kreş 
hizmetlerinden faydalanılamaması sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda 
çocuk hakları üzerinden değerlendirildiğinde çocuğun yetiştirilmesi ve gelişimi 
açısından da önemli bir hak kaybına sebep olmaktadır.

  Söz konusu yönetmeliğin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de 
aykırı olduğu açıktır. Türkiye, BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi’nin 5. Maddesi gereği; “toplumsal cinsiyet rolüne dayalı kalıp-
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ları devam ettiren sosyal, kültürel ve geleneksel modelleri ortadan kaldırmak ve 
toplumda, kadınların tüm haklarının gerçekleştirilmesini teşvik eden bir çerçe-
ve yaratmak için çaba göstermeyi” taahhüt etmiştir.

  Toplumsal cinsiyet rolüne dayalı kalıpların hakimiyeti en çok, kadınların evde-
ki geleneksel rollerinde göze çarpmaktadır. Sözleşmede özellikle çocuk bakımı-
nın kadın ve erkeğin ortak sorumluluğu olduğu belirtilmiş ve bu rollerin aşın-
dırılması için devletlerin gerekli önlemleri alması gerekliliğinin altı çizilmiştir. 
Sözleşmenin çalışma hakkını düzenleyen 11. maddesinde evlilik ve analıktan 
kaynaklı ayrımcılığın önlenmesi için devletlerin “Özellikle çocuk bakımevleri 
ağının tesisi ve geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini, gö-
rev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma ile birleştirmeyi mümkün kılan 
destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik etmek,” konusunda uygun 
önlemleri alması gerekliliği vurgulanmıştır.

  Türkiye, 2006’da onayladığı  27. Maddesinde ‘Ailevi sorumlulukları olan çalı-
şanların fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkı’ başlığında  ailevi sorumlulu-
ğu olan kadın ve erkek çalışanların bu hakkı etkin kullanabilmelerini sağlamak 
amacıyla  “özellikle kreş hizmetleri ve diğer çocuk bakımı ile ilgili düzenlemeler 
olmak üzere, kamusal ya da özel hizmetleri geliştirmek ya da teşvik etmek,” tah-
hütünde bulunmuştur.

  Kreş ve diğer çocuk bakım hizmetlerinin çocuk açısından da bir hak olduğu 
vurgusuyla hatırlatmak gerekir ki Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 18. Mad-
desinde; “Taraf Devletler, çalışan ana–babanın, çocuk bakım hizmet ve tesisle-
rinden, çocuklarının da bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak 
için uygun olan her türlü önlemi alırlar,” düzenlemesi de yine Türkiye açısından 
bağlayıcıdır.

  Türkiye’nin onaylamadığı fakat ailevi sorumluluğu olan çalışanlarla ilgili diğer 
önemli bir uluslararası sözleşme de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 156 
No’lu Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İşçilere Eşit Davranılması ve 
Eşit Fırsatlar Tanınması Hakkındaki Sözleşmesi’dir. Sözleşme; aile ve iş yaşa-
mının uyumlaştırılarak ailevi sorumluluğu olan kadın ve erkeklerin eşit olarak 

çalışma hayatına katılımının sağlanmasını ve çocuk bakımı için kamu ve özel 
hizmetlerin yaygınlaşması gerekliliğini taraf devletlere hatırlatır. 
 
 Anayasa 90. Maddede “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgür-
lüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hü-
kümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır,” düzenlemesiyle uluslararası sözleşmelerin üstünlüğü ka-
bul edilmiştir. Yargı önüne gelen uyuşmazlıkta Anayasa gereğince uluslararası 
sözleşmelere göre karar verecektir. Ayrıca, Türkiye’nin kadın-erkek eşitliğini te-
mel alan uluslararası standartları iç hukuka aktarması ve uyumlu hale getirmesi 
gerekmektedir.  Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Yurtlarına Dair Yönetmelik, yukarıda da bahsedildiği üzere 
Anayasaya ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkca aykırılık 
taşımaktadır. Kadınların istihdamda yer alabilmeleri ve kalıcı olabilmeleri için 
çocuk bakım sorumluluğunun toplumsallaşması ve uluslararası sözleşmelerde 
taahhüt edildiği gibi cinsiyet eşitliği temel alınarak özel önlemlerin alınması, 
yasal düzlemde de aykırılıkların ortadan kaldırılması gereklidir.
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ÇOCUK BAKIMI ERKEKLERİN DE SORUMLULUĞUDUR!

İdil Soyseçkin
  
  Bilindiği üzere bakım sorumluluğu, özellikle de küçük çocukların bakımı, ka-
dınların istihdama katılımlarının önündeki en büyük engellerden birisi. Üste-
lik bu sorumluluk hem devlet tarafından sunulan hizmetler yetersiz olduğunda 
hem de erkekler tarafından yeterince paylaşılmadığında kadınları yalnızca eko-
nomik  değil sosyal ve kültürel hayatın da dışında bırakıyor. 

  İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konusu tartışılırken çoğunlukla devletin 
sağladığı hizmetler ve destek üzerinden giden bir tartışma yürütülüyor. Bu tar-
tışma önemli olmakla birlikte erkeklerin ebeveyn olarak sorumluluklarının göz 
ardı edilmesine yol açması tehlikesini de barındırıyor. Devlet en iyi hizmetleri 
verdiğinde ve ebeveynleri yeterince desteklediğinde dahi bakımın organizasyo-
nu ve/ya da mesai saatleri dışında verilecek bakım, erkeklerin dahil olmadığı bir 
denklemde kadınların yükünün artması anlamına geliyor. Diğer taraftan, gele-
neksel cinsiyet rollerinin yaygınlığı, yani kadının asli görevinin hane içi sorum-
luluklar, erkeğin asli görevinin ise evi geçindirmek olduğu bir anlayış kadınları 
belirli mesleklerin içine hapsederken yükselmelerinin, eşit işe eşit ücret almala-
rının önünde de büyük bir engel haline geliyor.

  Tüm bu nedenlerle izinler tartışılırken ücretli ve erkekten kadına transfer edi-
lemez ebeveyn izninin öneminin altını çizmek gerekiyor. Türkiye’de İş Kanu-
nu’na tabi çalışanlar 6 aya kadar, Memur Kanunu’na tabi olanlar ise 2 yıla kadar 
ücretsiz izin kullanılabiliyor. Bu izinlerin kadınlar ve erkekler tarafından kulla-
nım oranlarına dair herhangi bir veriye sahip değiliz; ancak geleneksel cinsiyet 
rolleri ve işgücü piyasasının yapısını göz önüne aldığımızda çocuk bakımından 
birincil sorumlu görülen kadınların bile özel sektörde ücretsiz izin kullanma-
larının işlerini kaybetmelerine neden olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Diğer taraftan, memurlarda olduğu üzere işten atılma korkusu olmasa dahi iki 

yıl boyunca hane gelirinin yarıya düşmesi çok sayıda insanın tercih edebilece-
ği bir durum değildir. Ayrıca, bekar anneleri düşündüğümüzde, hane gelirinin 
tamamen ortadan kalkması nedeniyle ücretsiz izinden faydalanılması imkan-
sızdır. Yani, ücretsiz izinlerin süresi önemsizleşmekte ve kadınlar arasında dahi 
ayrımcılık yaratmaktadır. Öte yandan, erkeğin evi geçindiren olarak görüldüğü 
bir toplumsal yapı içerisinde ücretsiz izin her iki ebeveyni içerse de pratikte yal-
nızca kadınların kullanabileceği bir durum yaratmakta ve cinsiyet eşitsizliğini 
pekiştirmektedir. 

  Ücretli ve devredilemez ebeveyn izni talebi büyük önem taşımaktadır. Ancak, 
böylesi bir izin yasalarda yer alsa bile erkeklerin kullanımını teşvik edecek uygu-
lamalar hayata geçirilmediği sürece kağıt üstünde kalmaya ve yine büyük oran-
da kadınlar tarafından kullanılmaya devam edecektir.

  Babalık izni de üstünde durulması gerekli diğer bir konudur. Memur erkeklere 
10 gün izin tanınırken, işçi erkekler için tanımlı bir izin bulunmamakta işvere-
nin inisiyatifinde üç gün izin kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, 
erkeklerin bakımı paylaşmaları ne beklenmekte ne de bunun için herhangi bir 
düzenleme yapılmaktadır.

  Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan Ailenin ve Dinamik Nüfusun Ko-
runması Programı bazı değişiklikler getirmektedir. Ancak, bu değişiklikler yine 
sadece kadını çocuk bakımından sorumlu gören anlayışın devamı niteliğinde-
dir. İlk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay ve üçüncüde 6 ay yarı-zamanlı çalışma ve tam 
ücret alma yalnızca kadınlara tanınmaktadır. Sonrasında ise hem anneye hem 
de babaya çocuklar ilkokul çağına gelene kadar yarı-zamanlı çalışma imkanı ve-
rilmektedir. Ancak, yarı zamanlı çalışmanın yarım maaş, yarım prim ödemesi 
ve emekliliğe hak kazanmanın daha da zorlaşması anlamına geldiği dile getiril-
memektedir. Bu durumda evi geçindiren olarak görülen erkeklerin yarı-zamanlı 
çalışıp çocuk bakımıyla ilgilenmesini beklemek hiçbir gerçeklik taşımamaktadır. 
Aynı şekilde bekar bir annenin de yarı maaşla evini geçindirmesinin imkansız-
lığı ortadadır. Vurgulanması gereken diğer bir nokta da hükümetin kadınların 
hem çalışıp hem de çocuklarına kendilerinin bakması gerektiği düşüncesinden 
hareket ettiği, cinsiyet eşitsizliğini aşındırma niyetinin olmayışıdır.
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MOBBING: PSİKOLOJİK ŞİDDET

Av. Özlem Ayata
  
  19. yüzyılda biyologlar tarafından yuvaları saldırıya uğrayan kuşların davranış 
biçimlerini tanımlamak için kullanılan mobbing kavramı, 1960’larda hayvan 
davranışlarını inceleyen sosyal psikologlar tarafından da kalabalık bir hayvan 
grubunun birlikte hareket ederek güçsüz olanı daha da güçsüz hale getirerek 
grubun dışına atması durumunu ifade etmek için kullanılmıştır. 

  Mobbing kavramı, çalışma hayatında ilk kez, ‘80’li yılların başında, İskandinav 
ülkelerinde çalışma psikolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında 
kullanılmaya başlanmıştır. İsveç’te yaşayan Alman çalışma psikoloğu Heinz Ley-
maan, belli bir işyerinde çalışanlar arasında benzer tipte, uzun dönemli, düş-
manca ve saldırgan davranışların varlığına dair yaptığı saptamaların sonucunda 
45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve bunları davranışların özelliğine göre 5 
ana grupta toplamıştır. 

  Heinz Leymaan, tanımladığı mobbing davranışlarının, kişinin kendini gös-
terme ve iletişim oluşturmasını etkilemek/engellemek, sosyal ilişkilere saldırı, 
itibara saldırı, kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı ve kişinin 
doğrudan sağlığına saldırı şeklinde ortaya çıkabileceğini söylemiştir. 

  Mobbing, yalnızca çalışma hayatını düzenleyen yasaların ihlali değil Anayasa 
ile güvence altına alınan çalışma hakkının da ihlali anlamı taşıdığından, özel-
likle 1990’lı yıllardan itibaren mobbinge karşı etkin koruma sağlama amacıyla 
Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç ve Almanya gibi birçok ülkede yasal düzenle-
meler yapılmaya başlanmıştır.

  Mobbing, Türkiye’de 2000’li yıllardan önce iş hukuku alanında tartışılan bir 
konu değilken 2003 yılında iş güvencesi ile ilgili yasal düzenlenmeler yapıldık-

tan sonra işçinin kişilik haklarının korunması konusu tartışılmaya başlandığın-
da gündeme gelmiştir. Mobbing kavramı özellikle son yıllarda bu kadar yaygın 
bir şekilde kullanılmasına ve karşımıza çıkmasına rağmen yasalarımızda halen 
mobbing kavramını tanımlayan özel bir madde bulunmamaktadır. 

  Avrupa Hukukuna ve uygulamalarına bakıldığında; çalışma koşullarını geriye 
götüren, insanlık onuruna, temel insan haklarına zarar veren, beden ve ruh sağ-
lığını, mesleki geleceği olumsuz etkileyen devamlılık arz eden davranışlar (aşa-
ğılama, tehdit) mobbing (psikolojik taciz) olarak tanımlanmaktadır. 

  Hukukumuzda ise mobbingden söz edilebilmesi için; davranışların sistematik 
olması; bu davranışların birbiriyle bağlantılı olması ve mağdurun genel kişilik 
hakkını, onurunu veya sağlığını ihlal eden bir boyuta ulaşmış olması; yıldırma, 
güçlük çıkarma ve ayrımcılığa hizmet etmesi gerekir. Mobbingin, işveren ya da 
işveren vekilinden işçiye, yani dikey olarak uygulanabileceği gibi benzer pozis-
yondaki çalışanlar arasında, yani dikey olarak da gerçekleşmesi mümkündür.
 
  Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de yapılan araştırmalar, mobbingin sanıldı-
ğından çok daha yaygın olduğunu göstermektedir. İşgücüne katılımlarının zaten 
çok düşük olduğu ülkemizde kadınların, çalışma hayatında uğradıkları kadın 
olmalarından kaynaklı ayrımcılık, sıklıkla psikolojik tacize, diğer adıyla mob-
binge de dönüşebiliyor.

  Amerika’da 2000 yılında bir sosyal psikolog olan Gary Namie  tarafından bin 
335 kişi üzerinde gerçekleştirilen işyerinde psikolojik şiddet araştırmasında, ka-
dın çalışanların yüzde 84’ünün vaktini mobbing baskısıyla geçirdiği, mobbing 
yapanların ise yüzde 81’inin patron veya üst düzey yöneticilerden oluştuğu so-
nucuna varılmıştır.  

 Türkiye’de henüz bu konuda istatistiksel bir araştırma yapılmamış olsa dahi 
mobbing ile mücadele için kurulmuş bazı derneklerin başvurucuları üzerinden 
açıkladıkları sayısal bilgiler iş hayatındaki kadınların, erkek çalışanlardan daha 
fazla mobbing mağduru olduklarını söylemektedir. 

  Türkiye Mobbing Derneği, 4 yıl içinde, Türkiye genelinde 16 bin kişinin kendi-
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sine mobbing uygulandığını belirterek derneklerine başvurduğunu açıklamıştır. 
Derneğin Ankara’daki genel merkezi ile İzmir ve Antalya’daki temsilciliklerine 
büyük bölümü internet üzerinden gelen şikayetlerin yüzde 66’sının kadınlar ta-
rafından yapıldığı ve kadınların rakamsal karşılığının 10 binden fazla, yani  er-
keklerin iki katına yakın olduğu kaydedilmiştir.

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011 yılında kurulan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170’e, 19.03.2011 – 08.12.2013 tarihle-
ri arasında psikolojik tacizle ilgili olarak toplam 9.380 adet şikayet başvurusu 
yapıldığını açıklamıştır. Bu başvuruların 5 bin 212’si (% 56) “erkek”, 4 bin 168 
başvuru (% 44) ise “kadın” çalışandan gelmiştir. Bu sayısal veriler değerlendi-
rirken TÜİK Ocak 2013 verilerine göre; Türkiye’de kadınların işgücüne katılım 
oranının yalnızca yüzde 29,3 olduğu dikkate alınmalıdır. Kadınların iş gücüne 
katılım oranı sadece yüzde 30’larda iken ALO 170’e mobbing nedeniyle şikayet 
başvuruları sayılarının neredeyse erkekler ile eşit olması kadınların iş hayatında 
mobbinge erkeklere oranla daha fazla maruz kaldıklarını göstermektedir.

  Mobbing, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde, bankalarda; kamu-özel ay-
rımı olmaksızın, büyük ve küçük ölçekli olmasına bakılmaksızın her türlü işye-
rinde karşımıza çıkabilmektedir.

  İş Kanunda işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu, eşit davranma borcu 
sayılmış, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yükümlülükleri düzenlenmişse de 
bu kanunda sayılan korumalar yeterli değildir. 

  İş Kanunu madde 77’de yer alan işverenin işçiyi gözetme borcuna göre, işveren-
ler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almakla 
yükümlüdürler. İşverenin veya işveren vekillerinin işçiye mobbing uygulaması 
veya başka bir işçinin mobbing uygulamasına göz yumması işverenin işçiyi gö-
zetme borcuna aykırılık olarak kabul edilir. Bu durumda işçi, sözleşmeye aykırı-
lık nedeniyle maddi ve manevi tazminat hükümlerine başvurabilir.

  İş Kanunu madde 83’e göre ise mobbing mağduru işçi mobbing nedeniyle sağ-
lığını bozacak veya acil ve hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsa iş sağlığı 

ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespitini isteme ve gerekli tedbirler 
alınana kadar iş görme borcunu ifadan (çalışmaktan) kaçınma hakkına sahiptir.

  İş Kanunu 24. maddeye göre ise mobbing davranışları işçinin veya ailesi üye-
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler veya davranışlar şeklinde 
oluşmuşsa mobbinge maruz kalan işçi, iş sözleşmesini ihbar süresini bekleme-
den derhal haklı nedenle feshedebilir. Bu fesih işçiye aynı zamanda kıdem taz-
minatını talep hakkı da vermektedir. Bu haklarını vermeyen işverene karşı ayrı 
bir dava ile bunlar talep edilebilir.

  İşveren, mobbing uygularken işyerinde belli bir işçiye odaklı olarak sistematik 
şekilde farklı ve olumsuz davranışlar sergilediğinden, bu davranışlar işverenin 
eşit davranma borcuna aykırı davrandığı anlamına gelmektedir. İşçi bu durum-
da zarar görmüş olması şartı da aranmaksızın İş Kanunu 5. maddeye göre dört 
aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı 
haklarını da talep edebilecektir. 

  Türk Medeni Kanunu’na göre de mobbing nedeniyle kişilik hakları saldırıya 
uğrayan kişi; saldırının durdurulması davası, saldırı tehlikesinin önlenmesi da-
vası, saldırının hukuka ayrılığının tespiti gibi dava yollarına başvurabilir. Türk 
Medeni Kanunu’na göre mobbing nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişi mad-
di ve manevi tazminat yollarına da başvurabilecektir. 

  İş Kanunu ve Medeni Kanuna dayanılarak açılan mobbing davalarında, uygu-
lamada en sık karşılaşılan sorun ispat sorunudur. Dava açan mobbing mağdu-
rundan mobbinge uğramış olduğunu ispatlaması beklenmektedir.Davada mad-
di ve manevi tazminat talep edilmişse aynı zamanda mobbing davranışlarının 
neden olduğu maddi ve manevi zararın da ispatlanması yine davayı açan mob-
bing mağdurundan beklenmektedir. Bu süreç, mobbing mağdurunun adalete 
ulaşmak için başlattığı süreçte bir kez daha mağdur olmasına neden olmaktadır. 
Avrupa’da ise mobbingle ilgili davalarda ispat yükü işveren üzerinde olacak şe-
kilde düzenlenmiştir. Örneğin, Belçika hukuk sisteminde işçinin mobbinge uğ-
radığını iddia ettiği bir davada işverenin mobbing uygulamadığını ispatlaması 
gerekmektedir.
  2011 yılında, işyerinde psikolojik tacizin önlenmesi hakkında Başbakanlık ta-
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rafından çıkarılan genelge ile işyerinde psikolojik tacizle mücadelenin öncelikli 
olarak işverenin sorumluluğunda olduğu, işverenlerin çalışanların tacize maruz 
kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alması gerektiği düzenlenmiştir.

  Ayrıca, toplu iş sözleşmelerine, işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanma-
ması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilmesi gerektiği 
açıklanmıştır. Yine bu genelge ile Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim 
Merkezi kurulmuş; 7/24 esasına göre çalışan merkez,  işyerinde psikolojik tacizle 
ilgili şikayet almaya başlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı 
denetim elemanlarının, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa 
sürede sonuçlandırması gerektiği düzenlenmiştir.

  Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 417. 
maddesinde ise işveren-işçi hizmet ilişkisinde, işverenin, işçinin kişiliğini ko-
rumak, saygı göstermek, işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağ-
lamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür ta-
cizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri 
almakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir. 

  İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü 
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. 

  İşverenin bu madde ile düzenlenen yükümlülüklerine, kanuna ve sözleşmeye 
aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya 
kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan do-
ğan sorumluluk hükümlerine tabidir.

  Borçlar Kanunu 417. Maddeye göre sözleşmeye aykırılık nedeniyle açılacak bir 
davada artık mobbing uygulayan ya da mobbing davranışlarını engellemeyen 
işverenin sorumluluktan kurtulabilmesi için kusursuzluğunu ispat etmesi gere-
kecektir. Maddi ve manevi tazminat talebinde ise ileri sürülen zararın iddia eden 
tarafından ispatlanması gereklidir.

IV. İşçinin kişiliğinin korunması
1. Genel olarak

MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak 
ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni 
sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramama-
ları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmeme-
leri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli 
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; 
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdür.

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı 
davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi 
veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye 
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.

  Mobbing sürecinde gerçekleştirilen davranışlar, çok yönlü bir görünüş biçimine sa-
hiptir ve bu nedenle Türk Ceza Kanunu açısından, cinsel saldırı ve cinsel taciz, kasten 
yaralama (yaralama burada; fiziki veya psikolojik zarar verme), intihara yönlendirme, 
hakaret, cebir, eziyet, kötü muamele, işkence, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi 
birçok suç tipini gündeme getirebilir. Mağdur tedavi olmak üzere doktora gittiğinde 
genellikle konulan teşhis, bu fiiller eğer fiziksel bir rahatsızlık yaratmamışsa genellikle 
ruhsal yönden travma sonrası stres bozukluğu veya depresyon olmaktadır. 

  Kadın işçilerin maruz kaldıkları mobbing davranışlarının cinsel taciz şeklinde de orta-
ya çıkabilmesi mümkündür. Örneğin, cinsel şakalar, mimik, jest ve sözle cinsel imalarda 
bulunmak, fiziksel olarak sandalyesine, masasına ve vücuduna haddinden fazla yaklaşı-
larak cinsel sataşma ya da önerilerde bulunulması, vücudun cinsel amacı ifade eden veya 
hatırlatan biçimde dokunulması, elle sarkıntılık, mağdurun tenha bir yere götürülmek 
istenmesi, cinsel içerikli film ve fotoğrafların gösterilmesi veya iletişim araçları yoluyla 
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(e- posta, mms, sms, vb.) bu içerikteki yazı ya da görsellerin gönderilmesi cinsel taciz 
içeren hareketler kapsamında değerlendirilebilir. 

  Mobbing davranışları ceza kanununda yer alan suç tiplerinden herhangi biri şeklinde 
ortaya çıkmışsa hukuki yolların yanında işçi, bu kişi veya kişileri polise/savcılığa şikayet 
hakkına da sahiptir. 

  Mobbinge uğrayan işçi, işverenine varsa işyeri etik kurula ya da insan kaynakları-
na,  mobbing davranışlarının durdurulması için bir dilekçe ile başvurmalıdır. Aynı za-
manda, ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüklerine de başvuruda bulunabilir. İnsan hakları 
ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak için Valiliklere bağlı olarak kurulmuş İl İnsan 
Hakları Kurullarına da mobbing iddiası götürülebilir. Eş zamanlı olarak maruz kaldığı 
mobbing davranışlarının yarattığı psikolojik veya fiziksel rahatsızlıklarını doktora anlat-
malı ve belgelemesi için de yönlendirilmelidir.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA HAK ALMA ARACI OLARAK SENDİKALARDA 
TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI

Av. Sezin Uçar
  

  Günümüzde gerek çalışma yaşamının gerekse de genel olarak toplumsal yaşa-
mın en önemli argümanlarından biri olan sendikalarda; cinsiyetçi iş bölümünün 
yansımalarını ve yasal dayanak yoksunluğunun olumsuz etkilerini ele alacağız.
Uluslararası Çalışma Örgütü “Kadın İstihdamında Küresel Eğilimler” başlıklı 
raporunda; tüm dünyada 2,9 milyar çalışanın 1,2 milyarının kadın olduğunu; 
sendikalı işçilerin yüzde 40’ının kadın olduğunu ifade etmektedir. Türkiye’de ise 
sendikalı işçilerin sadece yüzde 10’u kadın. (Kamu emekçilerinde bu oran %30)
Sendikaların ve konfederasyonların yönetim mekanizmalarında kadın temsil 
oranı ise yüzde 4’dür.

  Tüm bu tabloda kadınların sendikalarda ve toplu sözleşmelerinde temsiliyetle-
rinin gerek 4857 Sayılı İş Kanunu gerekse de 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu bakımından güvence altına alınmamış olmasının payı bü-
yüktür.

  6356 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Faaliyetler Bölümünü düzenleyen 
5.Bölüm 26/3 Maddesi: “Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri ara-
sında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, 
faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.” hükmüne yer vermiştir. Fakat 
mevzuatta bu sorumluluğun neler olduğuna, nasıl yerine getirileceğine ilişkin 
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 6356 sayılı yasa ile ge-
tirilen bu yeni düzenlemenin pratikte bir karşılığının olmadığı görülmektedir. 
Kadınların sendikalarda ve toplu sözleşme süreçlerinde eşit temsiline ilişkin bir 
hüküm bulunmadığı gibi, toplu iş sözleşmelerinde erkek egemenliğine ve cinsi-
yetçi işbölümünün kadınlar üzerindeki yüklerine ilişkin bağlayıcı bir yasal dü-
zenleme de söz konusu değildir.
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  Toplu İş Sözleşmesinde yer alan bu genel değerlendirme çalışma yaşamının 
düzenlenmesinde maalesef naif bir temenniden öteye geçemiyor. Mevzuattaki 
eşitlik ve ayrımcılık yasağı yükümlülüğüne uymamanın herhangi bir yaptırımı 
düzenlenmediği gibi iş yaşamının bu yükümlülüğü denetleyecek bir mekaniz-
madan yoksun olması yasanın kağıt üzerinde kalmasına neden oluyor.

  Mevzuattaki  “işçi” tanımı da bu kapsamda son derece problemlidir. Bu tanıma 
göre hala ev eksenli çalışanlar ve ev işçileri işçi olarak kabul edilmemektedir. 
Yine öğrencilere, emeklilere, işsizlere, ev işçilerine, ücretsiz evde çalışan kadın-
lara sendika kurma hakkını tanımamaktadır. 

  Kadın emeği, tüm üretim süreçleri boyunca erkek emeğinin maddi değeri kar-
şısında ekonomik açıdan daha ucuz özellik taşımaktadır. Bu işler kadınların ev 
içinde ürettikleri emeğin yeniden üretiliş biçimi olarak hizmet sektöründe top-
lanmıştır. Cinsiyetçi iş bölümünün sonucu olarak kadınlar enformel sektörlerde 
kuralsız ve esnek çalışma koşullarında istihdam edilmektedir. Emeğin süreç içe-
risindeki bu yeniden yapılandırılmasıyla kadın emeğine ihtiyaç duyan sermaye 
politikaları geleneksel cinsiyetçi rollerle bütünleşmiştir. O nedenle kadınlar; ev 
içindeki yemek, hasta ve çocuk, yaşlı bakımı gibi işlerde daha yoğun olarak çalış-
maktadırlar. Dolayısı ile sendikalardaki cinsiyetçiliğin, daha doğrudan ifade ile 
kadınsız sendikaların varlığında, işgücü piyasasının cinsiyete dayalı bu yapısının 
etkisinin yadsınamaz olduğu bir gerçektir. Fakat durumu sadece kadınların yo-
ğun olarak istihdam edildiği sektörlerin yasal olarak sendikal örgütlülük kapsa-
mı dışında olmasına indirgemek doğru olmayacaktır.

  Çalışan kadınlar, sermaye piyasalarına sunulan emeği dışında bir de ev içi iş-
leri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi kadına özgülenmiş işlere görünmeyen bir emek 
harcamaktadırlar. Cinsiyetçi toplumsal roller nedeni ile kadınlar, iş dışındaki 
zamanlarının neredeyse tamamını bu işlere harcamak zorunda kaldıklarından 
sendikal faaliyet yürütmeye zaman bulamamaktadırlar. Bu toplumsal roller, sen-
dikalardaki erkek egemen akılla birleşince kadınların sendikalardaki temsiliyeti 
ve sendikaların kadın politikası oldukça gerilerde kalmaktadır.

  Kadınların işgücü piyasalarından hızla uzaklaşma sebeplerinin başında gelen 

cinsel, fiziksel, psikolojik taciz ve her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda 
sendikaların etkin bir politika perspektifine sahip olmamaları, işçi sendika-kon-
federasyonlarının tüzüğünde bir yaptırım veya eğitim-örgütlenme programları-
na dahil edilmiş mücadele biçiminin bulunmaması kadınların sendikalı olma-
malarının en önemli nedenlerindendir.

  Sendika ve konfederasyon yönetimleri bakımından da paralel bir tablo ile karşı 
karşıyayız. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in merkezi yönetim organlarında hiçbir kadı-
nın bulunmaması, DİSK’in ise tek kadın yöneticisinin son genel kurulda seçil-
miş olması işçi konfederasyonlarındaki kadın politikasını anlamamıza yardımcı 
olur. Memur konfederasyonlarında da Memur-SEN ve Türkiye- Kamu SEN’in 
merkezi yönetiminde kadın bulunmamaktadır. Bu konuda KESK diğer tüm 
konfederasyonlardan ayırt edici noktada durmaktadır. Merkezi yönetiminde yer 
alan yedi sendikacının üçü kadın olmakla tüzüksel olarak eşit temsiliyet ilkesi-
ni benimsemiş ve bunu eş başkanlık sistemi ile pratiğe dökmüştür. “Toplumsal 
yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşa-
mı olmak üzere her alanda cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için 
mücadele etmek” ilkesini ve yanı sıra cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği tanım-
larını tüzüksel olarak güvencelemiştir. Kadından arındırılmış merkezi yönetim 
organlarının bu durumunu cam tavan kavramı ile ifade etmek yerinde olacaktır. 
Kadının yönetim mekanizmalarında yer almasını engelleyen görünür bir dü-
zenleme yoktur; fakat toplumsal cinsiyet algısı ve erkek egemen değer yargıları 
kadınların karar alma süreçlerinde yer almasını engeller.

  Sendika ve konfederasyonların fiziki yapısından tutalım da lokallerin, toplantı 
mekanlarının düzenlenmesine kadar, yönetim mekanizmaların eril temsiliye-
tinden kadın büro ve komisyonlarının bulunmamasına kadar bir dizi etken de 
bu kapsamda sayılabilir.

  Sendikaların ve konfederasyonların eşit temsiliyeti hayata geçirebilmelerinin, 
daha fazla kadın politikası üretebilmelerinin yolu çalışma yaşamında pratik 
olarak kadınların taleplerine ve sorunlarına daha fazla yer vermelerinden geç-
mektedir. İş Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına maruz 
kalan sayısız kadının dava açmasını teşvik etmek, hukuki süreçlerde daha fazla 
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destek olmak, açılan davalara sendika adına müdahil olup daha güçlü bir kamu-
oyu yaratmak sonuç alıcı pratikler sergilemek bakımından etkili olacaktır.

  Kadınların sendikal örgütlülükleri ve yönetim mekanizmalarındaki temsiliyet 
düzeyi, toplumsal cinsiyet algısının şekillendirdiği mekanizmalarla oldukça sı-
nırlanmış durumda. Uluslararası ve ulusal mevzuatta yapılacak değişiklikler ve 
işgücü piyasalarındaki stratejilerin kadın lehine değişmesi mevcut sendikaların 
erkek egemen yaklaşımlarının değişmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kadın-
ların sendikal örgütlülüklerinin artmasıyla kadınlar, demokratik bir toplumun 
büyük bir değişim ve dönüşüm gücü olarak belirecektir.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu

 KEİG’in Kuruluşu

  Kadın emeği ve istihdamı konusu, kadına karşı ayrımcılığın en yaygın olduğu 
alanlardan biri olmasına rağmen yakın zamana kadar ne Türkiye’nin ne de ka-
dın örgütlerinin gündemine yeterince girmişti. Avrupa Birliği ile müzakerelere 
başlamamızla beraber, Sosyal Politikalar altında yer alan kadın-erkek eşitliği ve 
ayrı bir başlık olarak tanımlanan istihdam konusu, Türkiye’de daha fazla konu-
şulmaya ve tartışılmaya başlandı. Bu süreçte, kadın istihdamı üzerine yapılan 
toplantıların ve yazılan raporların sayısında bir artış oldu. Ancak, bu toplan-
tı ve raporlarda kadınların istihdamını arttırmaya yönelik olarak dile getirilen 
politika önerileri son derece yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle Kadın İstihdamı 
Zirvesi’nden sonra Mart 2006 tarihinde Kadın Örgütleri Ortak Basın Açıklaması 
başlığı altında bir basın açıklaması kaleme aldık ve kadın örgütlerinin imzasına 
sunduk. Bu basın açıklamasının ardından 2 Nisan 2006 tarihinde kadın emeği ve 
istihdamı alanında çalışan bir grup kadın aktivist ve akademisyen, örgütlenme 
ve politika önceliklerini tartıştığımız bir toplantı yaptık. Kadın Emeği ve İstihda-
mı Girişimi (KEİG) bu toplantıda kuruldu. 

  24 Şubat 2007 tarihinde KEİG ülke çapında kadın örgütleri ve konuyla ilgili 
tarafların katıldığı Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı’nı düzenledi. Konferans-
tan sonra KEİG, kadın örgütlerinin üye olduğu bir platforma dönüştü.

 Niçin KEİG?

  KEİG Platformu; emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katı-
lımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 ka-
dın örgütünün bir araya geldiği bir Platformdur. Temel olarak,  kadın emeği ve 
istihdamı alanında bilgi üretir ve çalışmalar yapar. Hedefi, kadınların çalışma 
yaşamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli 
gelir sağlayan işlere sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemek ve yeni 
politikalar oluşturmaktır. Bu politikaları oluştururken kadının ev içinde 
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ücretsiz olarak yaptığı işlerin görünürleşmesine ve ev içinde ve dışında cinsiyete 
dayalı iş bölümünün aşınmasına yönelik bakış açısını belirler.

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği/ EVKAD (ADANA) • Ev Eksenli Çalışan 
Kadınlar Çalışma Grubu • Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği/ KEİD • Türk Tabibler Birliği 
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu (ANKARA) • Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Da-
yanışma Derneği (ANTALYA) • Koza Kadın Derneği (BURSA) • Çanakkale Girişimci Kadınlar 
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi •Elder Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği/ ELDER 
(ÇANAKKALE) • Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği/ GİKAD (DENİZLİ)  •Selis Kadın 
Danışmanlık Merkezi • Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği / DOGÜNKAD (DİYARBA-
KIR) • Kadın Adayları Destekleme Derneği/ KA.DER • Kadın Mühendisler Grubu • Kadın 
Sendikacılar Grubu •  Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği/ KİH-YÇ •  Kadınlar-
la Dayanışma Vakfı/ KADAV • Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
• Petrol İş Kadın Dergisi • Türkiye Kadın Girişimciler Derneği/ KAGİDER • İmece Ev İşçileri 
Sendikası •Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi/ SOGEP (İSTANBUL/ 
KOCAELİ) • Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi/ BEKEV • Çiğli Evka-2 Kadın Kültür 
Evi / ÇEKEV • İzmir Kadın Dayanışma Derneği (İZMİR) • Mersin Bağımsız Kadın Derneği/ 
BKD (MERSİN) • Emek Benim Kadın Derneği (MUĞLA) • Ordu Kadını Güçlendirme Derneği 
(ORDU) • Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği • Yaşam Kadın Merkezi Derneği (TRABZON) 
•Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği (URFA) • Van Kadın Derneği/ VAKAD (VAN) • Kadın 
Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar/ KEFA
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