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en, "çal›flan kad›nlar›n çal›flma mevzuat›ndan kaynaklanan sorunlar›" olarak koydum
konuflmam›n bafll›¤›n›, fakat sonra fark ettim ki çok say›da düzenleme var ve bunla-

r›n 40 dakika içerisinde konuflulmas› mümkün de¤il. Dolay›s›yla belirli kanunlar üzerinde
durabilece¤im bu toplant›da. Di¤er bütün kanunlar›n taranmas› ve de¤erlendirilmesi daha
sonraki süreçte yap›lacak bir ifl.

Çal›flan kad›nlar dedi¤imiz zaman çok farkl› hukuksal biçimlerde çal›flan kad›nlar görü-
yoruz. Bunun içerisinde, kendi nam ve hesab›na bir baflka deyiflle bir iflverene ya da çal›flt›-
rana ba¤l› olmadan çal›flan kad›nlar var. Bunlar ayn› hukuksal statüye tabi olmalar›na ra¤-
men homojen bir grup de¤il. Bunlarla ilgili giriflimcili¤i özendirecek mevzuat d›fl›nda özel
bir düzenleme yok. Bir de bir iflverene ya da çal›flt›rana ba¤›ml› olarak çal›flanlar var. Bun-
lar farkl› hukuksal statülere tabiler. Örne¤in iflçiler, memurlar ve sözleflmeli personel bu
grupta yer al›yor. Bu grup içerisinde en kalabal›k olanlar iflçi kad›nlar. Fakat iflçi kad›nlar da
kendi aralar›nda homojen de¤il.

Bunlar›n bir grubu ‹fl Kanunu’na tabi iken, bir grubu ‹fl Kanunu’nun kapsam› d›fl›nda.
Dolay›s›yla çal›flma biçimlerine ba¤l› olarak ya genel kanunlara tabiler veya bunlara özgü
özel birtak›m kanunlar var. ‹fl Kanunu’na tabi kad›nlara bakt›¤›m›z zaman bunlar›n da asl›n-
da homojen bir grup olmad›¤› görülüyor. Dolay›s›yla oldukça katmanl› bir foto¤raf ç›k›yor
önümüze.

Önce iflçi kad›nlar içerisinde ‹fl Kanunu kapsam› d›fl›nda b›rak›lanlara de¤inmek istiyo-
rum. Bunlar:

– Deniz ve hava ifllerinde çal›flanlar,
– Elli dahil elliden az iflçi çal›flt›ran tar›m ve orman iflleri ya da iflletmelerinde çal›flan-

lar,
– Aile ekonomisi s›n›rlar› içinde kalan tar›mla ilgili her türlü yap› ifllerinde çal›flanlar,
– Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar h›s›mlar› aras›nda d›flardan baflka biri kat›l-

mayarak evlerde ve ev sanatlar›n›n yap›ld›¤› ifllerde çal›flanlar,
– Ev hizmetlerinde çal›flanlar,
– Ç›raklar, sporcular, rehabilite edilenler,
– 507 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2. maddesinin tarifine uygun 3 kiflinin ça-

l›flt›¤› iflyerlerinde çal›flanlar.
Bu grup ile ilgili düzenlemelere bu oturumda girmek mümkün de¤il.
Ben ‹fl Kanunu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ‹fl Kanunu en yeni olan kanun. Ayr›-

ca, ‹fl Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve bir de yeni kanunlardan bir di¤eri olan 2005 tarihli
Türk Ceza Kanunu’nun çal›flan kad›nlarla ilgili düzenlemeleri üzerinde duraca¤›m.
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2003 y›l›nda 4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu yürürlü¤e girdi ve bu kanun ç›kar›l›rken iddia
Avrupa Birli¤i normlar›na ve Türkiye’nin onaylad›¤› Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflme-
lerine uyum sa¤lanacak olmas›yd›. Fakat Kanun incelendi¤i zaman görülüyor ki belirli bir
zihniyetin sonucu olarak kad›n istihtam›n› art›r›c›, teflvik edici düzenlemeler söz konusu de-
¤il, aksine bir tak›m aksakl›k oluflturan durumlar var. Bu noktada Türkiye’nin uluslararas›
yükümlülükleri üzerinde biraz durmak istiyorum. O konuda da Gülay Aslantepe‘ye teflekkür
ederim. Beni bir liste ç›karmaktan kurtard›. Türkiye’nin onaylam›fl oldu¤u Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü sözleflmeleriyle ilgili bir listeyi göndermifllerdi. Avrupa Birli¤i yönergeleri
uyum sürecinde oldukça önemli olmas›na ra¤men, Avrupa Birli¤i’ni bir yana b›rakacak olur-
sak, Türkiye onaylam›fl oldu¤u Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerinin gereklerini ye-
rine getirmek zorunda.

Kad›nlarla ilgili do¤rudan ya da dolayl› düzenleme içeren Uluslararas› Çal›flma Örgütü
sözleflmeleri ve Türkiye’nin onaylam›fl oldu¤u sözleflmeler flunlar:

– 29 no’lu zorla çal›flt›rma sözleflmesi,
– 87 no’lu sendika özgürlü¤ü ve sendikalaflma hakk›n›n korunmas› sözleflmesi,
– 98 no’lu örgütlenme ve toplu pazarl›k hakk› sözleflmesi,
– 100 no’lu eflit ücret sözleflmesi,
– 105 no’lu zorla çal›flt›rman›n kald›r›lmas› sözleflmesi,
– 111 no’lu ifl ve meslekte ayr›mc›l›k sözleflmesi,
– 122 no‘lu istihdam politikas› sözleflmesi,
– 138 say›l› asgari yafl sözleflmesi,
– 182 no’lu en kötü biçimlerdeki çocuk iflçili¤inin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lma-

s›  ile ilgili  acil eylem sözleflmesi.
Bunlar içinde kad›nlar›n aile ve ifl iliflkilerinin  ba¤daflt›r›lmas› ile ilgili çok önemli söz-

leflmeler onaylanmam›fl durumda.
Bunlar:
– 156 no’lu aile sorumluluklar› ile ilgili olan çal›flanlar sözleflmesi,
– 183 no’lu anal›¤›n korunmas› sözleflmesi.
Ayr›ca Türkiye‘nin onaylamad›¤› iki sözleflme daha var yine kad›nlar› ilgilendiren.
– 175 no’lu k›smi süreli çal›flma sözleflmesi,
– 177 no’lu evde çal›flma sözleflmesi.
Bunlar Türkiye‘nin onaylamad›¤› fakat Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde mutlaka onay-

lamas› gerekti¤i sözleflmeler. Çünkü Avrupa Birli¤i pek çok belgesinde hep Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü sözleflmelerine at›fta bulunuyor. Avrupa Birli¤i aç›s›ndan da bunlar son dere-
ce önemli sözleflmeler.

Belirtmeliyim ki ‹fl Kanunu ve ilgili yönetmelikleri incelerken, do¤rudan do¤ruya kad›n-
larla ilgili düzenlemeler üzerinde duraca¤›m. Mesela 1. oturumda Necla Akgökçe’nin söyle-
di¤i alt iflveren kurumu üzerinde durmayaca¤›m. Çünkü alt iflveren kurumu gerçekten prob-
lemli bir alan. Bu alanda erkekler de sömürüye u¤ruyor kad›nlarla beraber. Kad›nlar›n sö-
mürüsü tabii ki daha katmanl› fakat do¤rudan do¤ruya kad›nlarla ilgili bir düzenleme içer-
medi¤i için, alt iflveren düzenlemesi üzerinde durmayaca¤›m. Zaten o bafll› bafl›na bir otu-
rum konusu olacak bir konu.
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‹fl Kanunu’nun do¤rudan do¤ruya kad›nlar› ilgilendiren düzenlemelerinden bir tanesi, ‹fl
Kanunu’nun 5. maddesi. Bu madde daha önceki 1475 say›l› Kanun’da mevcut de¤ildi. ‹lk
defa 2003 y›l›nda ‹fl Kanunu’na giren bir madde. Eflit davranma ilkesini düzenliyor. Bu mad-
dede ciddi problemler var. Maddenin 1. f›kras›nda, ifl iliflkisinde dil, ›rk, cinsiyet, siyasal dü-
flünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzer sebeplere dayal› ayr›m yap›lamaz, deniyor. Ar-
kas›ndan, iflverenin tam süreyle çal›flanlarla, k›smi süreli çal›flan iflçiler aras›nda ayr›m yapa-
mayaca¤›, düzenlenmifl. Arkas›ndan, cinsiyete dayal› ücret konusunda iflverenin ayr›mc›l›k
yapamayaca¤›, düzenlenmifl. ‹fl iliflkisinin devam›nda ve iflin sona ermesinde iflveren e¤er
dil, ›rk, cinsiyet, siyasal düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr›m ya-
parsa bir yapt›r›m öngörülmüfl, fakat ifl iliflkisinin kurulmas›nda ayr›mc›l›k yapt›r›ma ba¤lan-
mam›fl. Bu önemli bir eksiklik. Kad›n›n iflgücüne kat›l›m meselesinde önüne ç›kan engeller-
den bir tanesi. Burada hiçbir yapt›r›m öngörülmemifl olmas› buna yapt›r›m uygulanmayaca-
¤› anlam›na gelmez. Bir hukukçu olarak ben yorum yoluyla ifl iliflkisi devam ederken veya
son buldu¤unda uygulanan yapt›r›m›n, ifl görüflmelerinde de uygulanabilece¤ini savunuyo-
rum. Bununla ilgili henüz bir mahkeme karar› yok. Fakat bu görüfl reddedilse bile, Türk Ce-
za Kanunu’nun 122. maddesi, kifliler aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düflünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr›m yaparak kiflinin ifle al›nmas›n› veya al›nma-
mas›n› yukar›da say›lan hallerden birine ba¤layan kimse hakk›nda 6 aydan bir y›la kadar ha-
pis veya adli para cezas› verilir, diyor. Dolay›s›yla ‹fl Kanunu’nda aç›k bir yapt›r›m öngörül-
memifl olmas›na ra¤men, Türk Ceza Kanunu’nun bu maddesi mevcuttur.

‹fl Kanunu’nun 5. maddesindeki bir baflka sorun, yapt›r›m›n limitiyle ilgili. 5. madde di-
yor ki; ifl iliflkisinde veya sona ermesinde ayr›mc›l›k yapan iflveren 4 aya kadar uygun bir taz-
minat ödemek zorundad›r. Burada ödenecek tazminata bir limit getirilmifl, yani 4 aydan faz-
la bir tazminata mahkeme karar veremeyecek. Bu, AB normlar›na ayk›r›. Nitekim Avrupa
Adalet Divan› ‹ngiltere’ye karfl› aç›lan cinsiyet ayr›mc›l›¤› ile ilgili bir davada tazminatta bir
üst limit getirilemeyece¤i görüflünü aç›klad›. Dolay›s›yla bu sorun oluflturan bir düzenleme.

‹fl Kanunu’nun kad›nlar aç›s›ndan sorun oluflturan di¤er maddeleri 18, 19, 20 ve 21. mad-
deler. 18. madde ifl sözleflmesinin sona ermesini düzenliyor. ‹fl sözleflmesinin sona ermesin-
de. 2003 tarihli ‹fl Kanun’u flöyle bir tercih yapt›. Dendi ki 30’dan az iflçinin çal›flt›¤› iflyer-
lerinde çal›flanlar› iflveren hiçbir gerekçe göstermeden iflten ç›karabilir. 30 veya 30’dan fazla
iflçinin çal›flt›¤› bir iflyerinde belirli kriterlerin de gerçekleflmesi kofluluyla iflveren geçerli bir
neden göstermek zorundad›r. Burada elefltiriye aç›k olan düzenlemelerden bir tanesi 30 iflçi
say›s› olabilir. Çünkü kad›nlar›n büyük bölümü 30’dan az iflçinin çal›flt›¤› iflyerlerinde istih-
dam edilmektedir. Kanun tasar›s› haz›rlan›rken bu say› asl›nda 10 iflçi ile s›n›rl›yd›. TBMM
görüflmelerinde bu say› 30’a ç›kar›ld›. Elefltirilebilecek düzenlemelerden bir tanesi bu.

Di¤er elefltiriye aç›k madde flu: ‹fl Kanunu baz› durumlar›n iflten ç›kar›lmak için geçerli
sebep oluflturmayaca¤›n›  düzenliyor. Irk, din, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, ha-
milelik, do¤um, din, siyasi görüfl ve benzeri nedenler iflten ç›karmak için geçerli neden de-
¤il. Burada kad›nlar› ilgilendirenler, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik ve
do¤um. Ancak bu düzenlemede kad›n iflçiye e¤er iflten ç›kar›l›rsan sadece ifle iade davas›
açabilirsin, deniyor. Burada kad›n iflçiye seçim hakk› tan›nmal›d›r diye düflünüyorum. Çün-
kü iflten ç›kar›lma aflamas›nda örne¤in psikolojik tacize maruz kalan kad›n, ifle dönmek iste-
miyor olabilir.Yaln›zca u¤rad›¤› ayr›mc›l›¤a karfl› tazminat talep etmek istiyor olabilir, fakat
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Kanun seçimlik bir olanak tan›m›yor, ister tazminat ister ifle iade, demiyor. Oysa iflveren aç›-
s›ndan birtak›m kolayl›klar sa¤lanm›fl. fiöyle ki mahkeme kad›n iflçinin iflten ç›kar›lmas›n›n
geçerli bir nedene dayanmad›¤›na ve ifle iadesine karar verdi¤inde, kad›n iflçi ifle iade tale-
biyle iflverene müracaat etmek zorunda. Ancak iflverene burada bir seçimlik olanak tan›nm›fl.
‹flveren iflçiye baflvurusu halinde ifle bafllatmak veya bafllatmak istemiyorsa en az 4 ayl›k, en
çok 8 ayl›k ücret tutar›nda tazminat ödemek zorunda. Mahkeme ifle iade karar› verse ve ka-
d›n iflçi dönmek istese bile, iflveren isterse ifle alma, istemezse onun yerine tazminat ödeme
olana¤›na sahip. Dolay›s›yla iflverene seçimlik olanak tan›n›rken kad›na böyle bir olanak ta-
n›nm›yor.

Ayr›ca ispat yüküyle ilgili bir sorun var. ‹fl Kanunu uyar›nca geçerli nedeni ispat yüküm-
lülü¤ü iflverene aittir. ‹flçi feshin baflka nedene dayand›¤›n› iddia etti¤i takdirde, bunu ispat-
la yükümlüdür. Dolay›s›yla iflveren, ben kad›n iflçiyi iflletme gerekleri nedeniyle iflten ç›kar-
d›m, diyor; kad›n iflçi, hay›r ben cinsiyetim nedeniyle ç›kar›ld›m diyorsa, kad›n iflçi iddias›-
n› ispat etmek zorunda. Bu düzenleme hem Avrupa Birli¤i normlar›na ayk›r›, hem de Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü Uzmanlar Komitesi’nin içtihatlar›na ayk›r›. Burada ispat yükünün
hafifletilmesi gerekirdi.

Bir baflka kad›n iflçilerle ilgili düzenleme, iflyerinde cinsel tacizle ilgili. ‹flyerinde cinsel
taciz kad›n›n iflgücüne kat›l›m› önünde önemli engellerden bir tanesi. Kad›n›n  Statüsü Genel
Müdürlü¤ü’nün yapt›rd›¤› baz› araflt›rmalarda büyük oranda kad›n ya ifle ilk giriflinde tacize
maruz kald›¤› için çal›flmaktan vazgeçti¤ini veya tacize u¤rama korkusuyla çal›flmak isteme-
di¤ini veya tacize u¤rayabilece¤i endiflesiyle eflinin veya erkek kardeflinin veya babas›n›n ça-
l›flmas›na izin vermedi¤ini söylüyor. Dolay›s›yla bu önemli konulardan bir tanesi. ‹flyerinde
cinsel taciz ilk defa 2003 y›l›nda ‹fl Kanunu’nda düzenlendi. O zamana kadar teknik anlamda
hiçbir kanunda düzenlenmifl de¤ildi. 2005 y›l›nda da Türk Ceza Kanunu’nda düzenlendi.
2003 y›l›nda ‹fl Kanunu’nda düzenleme yap›l›rken, ne yaz›k ki bununla ilgili özel tek bir
madde ya da birden fazla maddeyi oluflturacak flekilde bir düzenleme yap›lmad›. Onun yeri-
ne iflçinin hakl› nedenle ifl sözleflmesini feshetti¤i haller ve iflverenin ifl sözleflmesini hakl›
nedenle feshetti¤i haller içinde birer düzenleme olarak yer ald›. Kanun diyor ki e¤er iflveren
iflçiye cinsel tacizde bulunursa iflçi ifl sözleflmesini derhal feshedebilir. Öte yandan yine diyor
ki kad›n iflçiye, bir baflka iflçi veya 3. bir kifli seni taciz ederse o takdirde de iflverene flika-
yette bulunacaks›n, flikayet sonucunda iflveren gerekli önlemleri almazsa iflten ç›kabilirsin
diyor. Burada ciddi bir problem var. Çünkü burada ikili bir ayr›m yapmak gerekiyor. ‹flve-
renin gözü önünde cereyan eden veya iflverenin bilmesi gereken durumlarda flikayet koflulu
aranmamal›d›r. Öte yandan iflveren, bir iflçisi bir baflka iflçisini taciz ederse tacizde bulunan
iflçiyi iflten ç›karabilir. Sonuçta sadece iflten ç›karmayla ilgili bir düzenleme var. Halbuki ka-
d›nlar›n istedi¤i böyle bir olay›n yaflanmamas›. Dolay›s›yla önemli olan cinsel tacizi önle-
mektir. Meydana geldikten sonra birtak›m yapt›r›mlar›n öngörülmesi önemli tabii, fakat
daha önemli olan bunu önleyici birtak›m düzenlemelerin olmas›.

Türk Ceza Kanunu’ndaki cinsel tacizle ilgili madde de problemli. Ben TCK Tasar›s› ha-
z›rlan›rken insanlara ulaflmaya çal›flt›m, fakat herhalde derdimi yeterince anlatamad›m.
Diyor ki 105. madde, bir kimseyi cinsel olarak taciz eden kifli hakk›nda ma¤durun flikayeti
üzerine 3 aydan 2 y›la kadar hapis cezas› ya da adli para cezas›na hükmolunur. Bu fiiller e¤er
hiyerarflik bir iliflki içerisinde cereyan ederse, yani tacizi yönelten eflde¤er statüde de¤il de
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iflveren ya da iflveren vekili ise ceza yar› oran›nda art›r›l›r. Bu fiil nedeniyle ma¤dur iflini terk
etmek zorunda kalm›flsa, verilen ceza bir y›ldan az olamaz. 2. f›krada bir problem yok 1. f›k-
ra problemli; çünkü burada bir davran›fl cinsel amaçl› de¤ilse cinsel taciz olarak de¤erlendi-
rilmiyor. Bir davran›fl niteli¤i gere¤i cinsel bir davran›fl olsa bile cinsel amaç güdülmemiflse
cinsel taciz oluflturmuyor. Böyle bir fley olabilir mi? Burada ma¤dur esas al›nm›yor. Fail esas
al›n›yor. Onun niyetine bak›l›yor. Fail cinsel amaç gütmemiflse hakaretten yarg›lanacak.
Hakaretin cezas› daha hafif tabii. 105. madde kad›n gruplar›n›n sahip ç›kt›¤› bir madde, fa-
kat asl›nda problemli bir madde. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Son olarak ‹fl Kanunu’nda düzenlenmifl olan anal›k izni ve Gebe ve Emziren Kad›nlar
Yönetmeli¤i üzerinde duraca¤›m. ‹fl Kanunu’nun 74. maddesi anal›k iznini düzenliyor ve
zaten bafll›¤› da "Anal›k halinde çal›flma ve süt izni". Kanun, babal›k izni ya da ebeveyn izni
diye bir kurumdan bahsetmiyor. Dolay›s›yla bu zaten kad›n›n yükümlülü¤üdür diye düflünül-
müfl ve buna göre bir düzenleme yap›lm›fl. 74. madde, kad›n iflçilerin do¤umdan önce sekiz
ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftal›k süre için çal›flmamalar›
esast›r, diyor. Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerinde ve Avrupa Birli¤i normlar›nda
bu süre, do¤umdan önce yedi, do¤umdan sonra yedidir. Bizim Kanunumuzda, Millet Mecli-
sinde görüflülürken, bir kad›n milletvekilinin verdi¤i önergeyle, do¤umdan önce sekiz do-
¤umdan sonra sekiz hafta olarak düzenlendi. ‹zinle ilgili bu tür koruyucu düzenlemeler, bir
baflka deyiflle yaln›zca kad›nlara iliflkin uzun izin süreleri, kad›n›n iflgücüne kat›l›m› önünde
engel oluflturabiliyor. Benim düflüncem bu tabii, farkl› düflünülebilir. Bu süreler üzerinde
durmak gerekiyor; çünkü e¤er kad›n›n sa¤l›k durumu elveriflli de¤ilse, bu süre hekim rapo-
ruyla uzat›labili-yor. Ayr›ca bu süreler bittikten sonra kad›n iflçiye Kanun isterse alt› ayl›k da
ücretsiz izin hakk› öngörmüfl. Bunun mesela babal›k izni veya ebeveyn izni olarak düzenlen-
mesi çok daha do¤ru olurdu belki. Fakat burada da bu alt› ayl›k ücretsiz izin hakk› kad›n için
öngörülmüfl. Bu uzun süreler üzerinde san›r›m hepimizin bir düflünmesi ve tart›flmas› gere-
kiyor.

Öte yandan emzirme izni ile ilgili bir düzenleme var. Burada da kad›n iflçilere bir ya-
fl›ndan küçük çocuklar›n› emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir; Bu
sürenin hangi saatler aras›nda ve kaça bölünerek kullan›laca¤›n› iflçi kendisi belirler, diyor
Kanun. Fakat bu maddeye ba¤l› olarak düzenlenen Gebe ve Emziren Kad›nlar Yönetme-
li¤i’ne bakt›¤›m›z zaman gene sorunlar ortaya ç›k›yor. Gebe ve Emziren Kad›nlar Yönetme-
li¤i iflverenlere emzirme odas› ve yurt açma yükümlülü¤ü getiriyor. Ancak bu yükümlülü¤ü
düzenlerken yaln›zca kad›n iflçi say›s› esas al›narak bu yükümlülük düzenlenmifl. Diyor ki
yönetmelik: Yafllar› ve medeni halleri ne olursa olsun yüz ile yüz elli kad›n iflçi çal›flt›r›lan
iflyerlerinde, bir yafl›ndan küçük çocuklar›n b›rak›lmas› ve bak›lmas› ve emziren iflçilerin
çocuklar›n› emzirmeleri için iflveren taraf›ndan çal›flma yerlerinden ayr› ve iflyerine en çok
250 metre uzakl›kta bir emzirme odas› kurulmas› zorunludur. ‹flverenler ne yap›yor? 99
kad›n iflçi al›yor, dolay›s›yla bu yükümlülükten kurtuluyor. Çünkü sadece kad›n iflçi say›s›
esas al›nm›fl. Hâlbuki bunun asl›nda kad›n ve erkek toplam iflçi say›s› gözetilerek düzenlen-
mesi daha yerinde olurdu. Asl›nda bunun d›fl›nda çok olumlu düzenlemeler var yönetme-
likte. Bir de yine bu yönetmelikte problem oluflturan baflka bir düzenleme: 150’den çok
kad›n iflçinin çal›flt›r›ld›¤› yerlerde de ifl verenlere bir yurdun kurulmas› zorunlulu¤u getirili-
yor. Dolay›s›yla her defas›nda iflveren yükümlülükten kurtulmak istiyorsa kad›n iflçi say›s›n›
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bu say›lar›n alt›nda tutarak bu yükümlülükten kurtulmaya çal›fl›yor. Son olarak Gebe ve Em-
ziren Kad›nlar Yönetmeli¤i’nde sorun oluflturan bir di¤er düzenleme flu: Diyor ki yönet-
melik, oda ve yurtlardan kad›n iflçilerin çocuklar› ile erkek iflçilerin annesi ölmüfl veya vela-
yeti babaya verilmifl çocuklar› faydalan›rlar. Dolay›s›yla ka- d›n iflçi ölmüflse çocuk, baban›n
iflyerindeki oda ve yurtlardan yararlanabilir veya çocu¤un velayeti babaya verilmiflse ancak
çocuk yararlanabilecek. Bu da elefltiriye aç›k bir hüküm; çünkü kad›n iflçinin iflyerinde oda
veya yurt yoksa, çocuk baban›n iflyerindeki oda ve yurttan yararlanabilmeli. Yaln›zca kad›n
iflçi ölmüflse veya velayet babaya verilmiflse çocu¤un baban›n iflyerindeki oda ve yurttan
yararlanabilmesini anlamak mümkün de¤il. Dolay›s›yla Yönetmelik’te de¤ifltirilmesi gere-
ken üç düzenleme var. Fakat tabii bir yandan bunlar›n de¤ifltirilmesini savunurken, bir yan-
dan da s›k s›k gazetelerde iflverenlere krefl açma yükümlülü¤ü kald›r›lacak diye birtak›m ya-
z›lar okuyorum. Umar›m bunlar söylentiden ibarettir. Benim, bana ayr›lan süre içinde söyle-
yeceklerim bu kadar. Çok teflekkür ederim sabr›n›z için.
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2. OTURUM TARTIfiMALAR

Aysun Say›n, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i

Sizlere söz vermeden önce Kadriye’nin sunuflunu özetlemek istiyorum. Belki, bizim de
çerçeveyi tekrar çizmemize kolayl›k sa¤lar. Öncelikle Kadriye bir fleyin alt›n› çok net çizdi.
Türkiye’nin Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmelerinden, özellikle kad›n› do¤rudan ilgi-
lendiren çal›flma yaflam› ve ifl yaflam›n› uyumlaflt›rmaya yönelik herhangi bir sözleflmesini
imzalamad›¤›n›, Avrupa Birli¤i sürecinde bu taahhüttün alt›na girdi¤ini ama henüz bunun
gerçekleflmedi¤ini söyledi.

‹fl Kanunu’ndaki birtak›m sorunlar› paylaflt›. Daha çok kad›n›n bak›m hizmetleriyle ilgi-
li olan sorumluluklar›n›n kanun eliyle de kad›na teslim edildi¤ini dolay›s›yla kanun yap›c›-
n›n da kad›n› çocuktan, hastadan veya engelliden veya bütün bak›m hizmetlerinden sorum-
lu olarak gördü¤ünü ve bizim bununla mücadele etmemiz gerekti¤ini belirtti. Sosyal hayat›-
m›z› düzenlerken, ev içi sorumluluklar paylafl›lmal›d›r derken, önce kanunu de¤ifltirmemiz
gerekti¤ini söyledi. ‹fl Kanunu’nda yer almayan ama Türk Ceza Kanunu’yla gelen düzenle-
melerden bahsetti. Dolay›s›yla ‹fl Kanunu baz› fleyleri kapsam›yor; ama TCK’ye girdi¤i için
biz onlar› kullanarak birtak›m haklar›m›z› elde edebiliriz, dedi. Bir di¤er önemli mesele ise
‹fl Kanunu madde 18’de yer alan 30 kifli meselesi. Bizi çok do¤rudan ilgilendiriyor, çünkü
kad›nlar daha çok, daha az insan›n çal›flt›¤›, daha küçük, orta boy iflletmelerde çal›fl›yor ve
dolay›s›yla ifl kanunu, ifl güvencesi kapsam›nda çal›flm›yorlar. fiimdi sözü size b›rakay›m gö-
rüflleriniz, yorumlar›n›z ve sorular›n›z için.

Sema Karaday›o¤lu, Sinop Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu

Türkiye Barolar Birli¤i Kad›n Hukuku Komisyonu üyesiyiz. Daha önce Bilgi Üni-
versitesi’nin düzenledi¤i bir konferansa da kat›lm›flt›k. Anayasan›n 90. maddesi imzalad›¤›-
m›z uluslararas› sözleflmelerin iç hukuk fleklinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini kabul ediyor.
CEDAW’›n da bu konuda hat›rlat›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Kad›nlara karfl› ayr›mc›-
l›¤›n önlenmesi hakk›ndaki sözleflme Türkiye’yi de ba¤l›yor ve tazminat konusu da olabile-
cek nitelikte.

Ayr›ca cinsel tacizle ilgili 105. madde, cinsel amaç güdülmesi, Ceza Hukuku’nun genel
ilkeleri anlam›nda geçerli bir gerekçe. Kasta bak›lmas› gerekiyor, her zaman için failin kas-
t›na bak›l›r ve o ayr›mc›l›¤a engel de¤il.

Türkiye Barolar Birli¤i Kad›n Hukuku Komisyonu, Ceza Kanunu, Medeni Kanun, 4320
Aileye Karfl› fiiddete iliflkin kanunla ilgili çal›flmalarda özellikle yasa nas›l olmal›, fleklinde
çal›flmalar›na hala devam ediyor. 4320 ile ilgili yönerge verilmesi için en son bir toplant› ya-
p›ld› ve ceza kanununda o maddelerin konulmas› için gerçekten tüm sivil kad›n örgütlerinin
TÜBAKKOM da dahil çok yo¤un çal›flt›¤›n› bizzat gözlemledim ve Türk Ceza Kanunu’nda-
ki hükümlerin, Türk ‹fl Kanunu’ndaki hükümlerin son derecede olumlu geliflmeler kaydetti-
¤ini sevinerek görüyoruz. Fakat uygulamada ülkenin flartlar›ndan gelen sorunlar› hep birlik-
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te aflmaya çal›fl›yoruz. Bunu eklemek istedim siz de onun önemine de¤inirseniz iyi olur di-
ye düflünüyorum.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi 

Anayasan›n 90. maddesi usulüne göre onaylanm›fl uluslararas› sözleflmelerin iç hukukla
çat›flmas› halinde uluslararas› sözleflmelere üstünlük tan›naca¤›n› söylüyor fakat pek çok
uluslararas› sözleflme do¤rudan do¤ruya uygulanmaya müsait de¤il. Bunlar ço¤u kez devlet-
lere seçenekler sunuyor. Diyor ki istersen flunu, istersen bunu, istersen flunu seçebilirsin. Do-
lay›s›yla orada birtak›m somut düzenlemelerin olmas› gerekiyor. ‹kincisi, cinsel tacizle ilgi-
li düzenlemelerde feminist bak›fl aç›s›ndan bahsediyoruz. Burada failin esas al›nmas› do¤ru
de¤il. Ben farkl› düflünüyorum tabii siz de farkl› düflünüyorsunuz.

Hülya Sapmaz Özkan, Ordu Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu

Mobbing’i ben yeni duydum. Türk hukuk sistemine de herhalde yeni girmifl, yabanc› ül-
kelerde daha önce tart›fl›lmaya bafllanm›fl bir kavram. ‹flyerinde psikolojik fliddet diye çok
genel olarak çevirilerini görüyorum, tam uymasa da. Bu cinsel tacizle ilgili vakalar da ayn›
biçimde mobbing’e girer diye birkaç makale okudum. San›yorum Marmara Üniversite-
si’nden bir ö¤retim görevlisinin bu konuda ciddi bir araflt›rmas› var. Mobbing’le ilgili uygu-
lamalar var m›? Bu konuda aç›lm›fl birkaç dava oldu¤unu duydum fakat ben ulaflamad›m ka-
rarlara. Nas›l yans›r? Ayn› biçimde, iflyerlerinde cinsel tacizi mobbing’le nas›l ba¤lant›lan-
d›rabiliriz? Çünkü bununla birlikte tazminat talepleri ortaya ç›kabilir. ‹fl Hukuku’nda tazmi-
nata bu anlamda çok yer verilmese de kiflisel haklar›n ma¤dur edilmesinden ötürü, o hüküm-
lere dayanarak tazminat istemi söz konusu olabilir.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Mobbing’i biz yeni tart›flmaya bafllad›k. Yurt d›fl›nda bu konuda aç›lm›fl çok fazla dava
var. Türkçe’de tam karfl›l›¤› yok asl›nda. Psikolojik taciz kavram› kullan›labilir. Teknik

anlamda bizim mevzuat›m›zda düzenlenmifl de¤il. Fakat kiflilik haklar›n›n ihlalinden hare-
ketle dava aç›labilir. Ceza Kanunu aç›s›ndan da hakaretle ilgili düzenlemeler uygulama ala-
n› bulabilir. Cinsel tacizle çak›flt›¤› durumlar da olabilir, çak›flmad›¤› durumlar da olabilir.
Örne¤in cinsel taciz, cinsel gözda¤› fleklinde de olabilir. Yani, "ya bu teklifimi kabul et ya
da buray› terk et" fleklinde. Mobbing’de daha çok düflmanca bir ortam yaratarak kifliyi y›l-
d›rmaya dayal› bir davran›fl biçimi var. Bu konuda aç›lan ve bir tane kazan›lan dava var.
Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nden bir profesör 17 y›ld›r mobbing’e u¤ruyorum
diye dava açt› ve davay› kazand›. Bu iyi bir geliflme. Bunun arkas› gelecek diye düflünüyo-
rum.

Hülya U¤ur Tanr›över, Galatasaray Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi

Eskiden var olan bir hukuksal düzenleme hala geçerli mi, onu ö¤renmek istiyorum. Ev-
lenen kad›n›n evlenme tazminat› alarak iflten ayr›lmas›. Bu ilk yapt›¤›m›z kad›n istihdam› ça-
l›flmalar›nda çok önemli sorun olarak karfl›m›za ç›k›yordu çünkü tamamen simgesel düzey
de. Kad›nlar›n, ya çal›flmas› söz konusudur ya da evlenmesi. Evlenen kad›n bir anlamda ma-
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demki evlendin iflten ayr›l›yorsun, buyur üstüne bir de para verelim, fleklinde ödüllendirili-
yor. Bu düzenleme hala geçerli midir?

‹kincisi çok daha incelikli bir konu fakat hukukçu kad›nlar›n ya da hukuk alan›nda çal›-
flanlar›n belki bir fleyler yapabilece¤ini düflünüyorum. Anal›k ve emzirme sorunlar›ndan söz
ettiniz buna paralel olarak birkaç y›ld›r çok iyi görüyoruz ki gerek genel iletiflim kampanya-
lar›nda, gerekse medyada giderek yayg›nlaflan sa¤l›k iletifliminde inan›lmaz ana kad›nlar,
çocuk do¤uran ve emziren kad›nlar üzerine bir bask› uygulan›yor. "Ben alt› ay emzirdim. En
az alt› ay emzirmek laz›m." Hatta bir sene, üç sene fleklinde vurgulan›yor ve bu her düzeyde
ciddi boyutta bir bask› unsuru olarak, uluslararas› kurulufllar›n deste¤iyle UNICEF’in
kampanyalar› gibi, karfl›m›za ç›k›yor. Hukukçu kad›nlar bu kurulufllara bu kampanyalar› dü-
zenledikleri takdirde bunun paraleli olarak kad›nlar›n da çal›flt›klar› ifl yerlerinde dedi¤iniz
üzere 100 kad›n, 150 kad›n, 50 kad›n gözetilmeksizin, sistemli olarak emzirme odalar› ve
kad›nlar›n en az›ndan bu sürelerde emzirmesini olanakl› k›lacak bir tak›m yükümlülüklerin
yerine getirmeleri için bask› yapmalar›n› isteyemezler mi?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Kad›n›n iflten ayr›lmas› halinde, yani evlendi¤inden itibaren bir y›l içerisinde ayr›lmas›
halinde kendisine k›dem tazminat› ödenece¤ine dair düzenleme varl›¤›n› sürdürüyor. Daha
önceki ‹fl Kanunu’nda mevcuttu. Kanun’a konmas›n›n nedeni, Medeni Kanun’daki bir dü-
zenlemeydi. Medeni Kanun hat›rlarsan›z diyordu ki, evlenen kad›n eflinin izni olmadan çal›-
flamaz ve kad›n evlendikten sonra notere gidip, efliyle beraber noter huzurunda izin al›p o
belgeyi de daha sonra iflverenine sunmak durumundayd›. Dolay›s›yla kad›n›n çal›flmas› er-
ke¤in iznine ba¤land›¤› için, hiç olmazsa ma¤dur olmas›n, k›dem tazminat›n› als›n diye ‹fl
Kanunu’na konmufl bir maddeydi. Medeni Kanun’daki bu düzenleme daha sonra kald›r›ld›;
fakat ‹fl Kanunu’ndaki düzenleme varl›¤›n› sürdürüyor. Ancak bir K›dem Tazminat› Fon Ta-
sar›s› var gündemde. O Tasar›’da bu düzenleme yer alm›yor. O Tasar› yasalafl›rsa, bu düzen-
leme de kald›r›lacak. Di¤er konuda san›yorum e¤er öyle bir bask› yapacaksak, sadece hu-
kukçu kad›nlar de¤il, bütün kad›n gruplar›n›n hep beraber yapmas› gerekir diye düflünüyo-
rum.

Reyhan Atasü Topçuo¤lu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

Ben asl›nda bir noktaya de¤inip iki tane de soru sormak istiyorum. De¤inmek istedi¤im
nokta CEDAW’la ilgili. Tabii ki bu düzenlemelerde CEDAW, v.b. uluslararas› sözleflmeler
çok önemli. Fakat bu uluslararas› sözleflmeler prensip olarak birtak›m standartlar getiriyor.
Bu standartlara nas›l ulafl›laca¤› her ülkenin kendi özgünlü¤üyle yapt›¤› yasalarla oluyor.
Bunu böyle de¤erlendirmek gerekir diye düflünüyorum. Bir de yine CEDAW’la ilgili olarak,
ek protokolü de imzalam›fl durumday›z. Asl›nda, maalesef, bu sözleflmelerin yükümlülükle-
rini tam olarak da yerine getirmiyor devlet. Mesela rapordan sonra gelen, CEDAW Komite-
si’nin verdi¤i tavsiye kararlar›n›n bas›lmas› gerekiyordu. Dört y›l geçti¤i halde hala bas›lma-
d› ki bu tavsiye kararlar›n›n faydas› bütün bu uygulamalara yönde verebilsin. Sorum iki ta-
ne. Birincisi iflyerinde cinsel tacizle ilgili. Acaba kamuda oldu¤u zaman nas›l oluyor? Özel-
likle e¤itim kurumlar›nda ö¤retim elemanlar› ö¤rencileri taciz etti¤i zaman. Çünkü bu iki ça-
l›flan aras›nda bir taciz olmuyor. Birisi hizmet alan durumunda, o zaman uygulama nas›l ger-
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çeklefliyor? Bunu ö¤renmek istiyorum. ‹kincisi de yine kamuyla ilgili, emzirme odas›, yuva,
oda gibi uygulamalar›n yap›lmas› kamu sektöründe nas›l oluyor? Çünkü kad›nlar›n ifl gücü-
ne kat›ld›¤› en yo¤un alan kamu sektörü. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Zaman s›n›r› nedeniyle, tabii, detay›na giremeyece¤im fakat kamuda çal›flanlar dedi¤i-
miz zaman üç grup çal›flan var. Memurlar, sözleflmeli personel ve iflçiler var. Bunun her bi-
ri farkl› düzenlemelere tâbi. Dolay›s›yla detaylara girmeyece¤im fakat flunu söyleyeyim.
Memurlarla ilgili düzenlemelerde, en az›ndan emzirme odalar› meselesinde, kad›n›n daha le-
hinde düzenlemeler var.

Cinsel taciz kamuda meydana geldi¤i zaman ‹dare Hukuku kurallar› da devreye giriyor.
Onun da detay›na giremeyece¤im fakat flunu söyleyeyim. 105. madde, ö¤retmen-ö¤renci
iliflkisine de uygulanacak bir madde. Hiyerarflik bir iliflki var ise o hiyerarflik iliflkide ceza-
n›n yar›s› oran›nda art›r›laca¤› öngörülüyor. Dolay›s›yla 105. madde her halükarda uygula-
ma alan› bulacak. Fakat orada failin, cinsel saik güdüp gütmedi¤ine bak›lacak, cinsel saik
güdülmemiflse ceza hakaretten verilecek.

Hatice Uçak Erden, Türk Hemflireler Derne¤i

Hemflireli¤e kad›n eme¤inin ortaya kondu¤u tek meslek diyebiliriz. Biraz önce bahsetti-
¤iniz bütün yasalar bizi de etkiliyor. Hem de çok derinden etkiliyor. ‹stihdam konusunda çok
büyük zorluklar›m›z var. Bu konuda, tafleron firmalar sa¤l›¤›n özellefltirilmesiyle birlikte or-
taya ç›kt›, kad›n eme¤i burada çok büyük bir suiistimale u¤ruyor. Ayn› zamanda biraz önce
bahsetti¤iniz emzirme odalar›, emzirme hakk› hemflirelerde de var. Bizim en büyük sorunu-
muz olan nöbet sistemimizden dolay›, gece çal›flt›¤› için anne bu hakk›ndan çok fazla yarar-
lanam›yor. Böyle bir yasal engeli ortaya ç›k›yor. Hala 1954 yasas›yla hemflirelik mesle¤i icra
ediliyor ve 14 y›ld›r yap›lan çal›flmalar sonucunda nihayet yasa tasar›s› flu anda meclis
gündemine geldi ve iflin ilginç bir boyutu da ilk defa bir erkek, cinsiyet ayr›mc›l›¤› olarak
bizim meslek grubu hakk›nda dava açt›. "Ben hemflireyim. Fakat erkek oldu¤um için çal›fla-
m›yorum" diye. Bu yasa kapsam›nda böylece, bundan sonra, meslektafllar›m›z aras›nda hem-
flire ünvanl› erkek meslektafllar›m›z da olacak. Bu yeni bir geliflme, bunu katk› için söylüyo-
rum. 53 y›ll›k bir gecikmeden sonra e¤er yasa geçerse eme¤imizin karfl›l›¤›n› alabilece¤iz.
fiu anda yüre¤imiz a¤z›m›zda bekliyoruz, yapt›¤›m›z çal›flmalar›n hiç birisi yasal ortamda
görülmüyor. Ücretlendirme politikas›nda sadece ek paylaflmalar gündeme geldi¤inde kurum
yöneticileri diyorlar ki siz bugün bunlar› yap›yorsunuz, kad›n eme¤ini ortaya koydu¤unuz
için, mesleki eme¤iniz ortada oldu¤u için ama yasan›zda iki kalem ifl yapt›¤›n›z gözüküyor.
O zaman sadece iki pay alma hakk›n›z var. Umar›m sizin de desteklerinizle flu anda meclis-
te olan tasar›m›z geçerse biz de san›r›m eme¤imizin karfl›l›¤›n› alabilece¤iz.

fiebnem Kenifl, Bo¤aziçi Üniversitesi Kad›n Araflt›rmalar› Kulübü

Bu y›l üniversitede cinsel tacizle ilgili bir çal›flma yürüttük ve fark ettik ki asl›nda yasal
düzenlemeler kurumlarda cinsel tacizi önlemek için çok yetersiz çünkü cinsel tacizin tan›m›
çok k›s›tl› tutuluyor. Sadece cinsel ba¤lamda de¤erlendiriliyor. Oysa ki, daha farkl› cinsiyet-
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çi pek çok uygulamayla karfl›lafl›yoruz. Ben bir fley sormak istiyorum. Mesela üniversitele-
rin cinsel taciz yönergeleri ç›karmas› ve bu yönergeleri uygulamaya yönelik bir tak›m sis-
temler oluflturmalar›, bu tarz flirketlerde de benzer bir flekilde kurumsal politikalar oluflturul-
mas›. Sizce bu, yasal düzenlemenin boflluklar›n› doldurmak için ne kadar yeterli olabilir?.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Ben bu konuda yasal düzenlemeler mükemmel olsa bile tek bafl›na yeterli olmad›¤›n› dü-
flünüyorum. Bu kurumsal politikalar›n çok önemli oldu¤unu ve kad›nlar›n birlikte hareket et-
mesinin çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü yap›lan araflt›rmalar kad›nlar›n iflyerin-
de cinsel tacize karfl› bireysel de¤il de grup olarak seslerini yükselttiklerinde daha baflar›l› ol-
du¤unu ortaya koyuyor. Sabanc› Üniversitesi’nin böyle bir çal›flmas› oldu¤unu biliyorum,
hatta geçen y›l beni bir toplant›ya ça¤›rm›fllard›. Hep beraber tart›flt›k. Üniversitelerde bu ha-
reketin bafllamas› çok olumlu ve tabii kendi aralar›nda ö¤rencilerin dayan›flmas›n›n da çok
önemli oldu¤unu düflünüyorum. 

Tan›m meselesine gelince, cinsel sözcü¤ü sadece cinsel nitelikli davran›fllar› de¤il cinsi-
yet nitelikli davran›fllar› da içeren bir sözcük. Dolay›s›yla hem cinsel hem cinsiyet nitelikli
yani bir kad›n› cinsiyetinden ötürü afla¤›lay›c› davran›fllar da cinsel taciz kavram› içerisine
giriyor. Burada bence hukuken tek kriter var; r›za var m› yok mu. Bir davran›fl için r›za yok-
sa, r›zan›n afl›ld›¤› anda art›k tacizden söz edilir.

Ayfle Gündüz Hoflgör, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Benim sorum anal›k izniyle ilgili olacak. Bizim yapt›¤›m›z araflt›rmalarda kad›n›n iflgü-
cüne kat›lmas›n›n önündeki en önemli engellerden birisi-daha çok beyana dayal› araflt›rma-
larda evlenmek ve anne olmak olarak karfl›m›za ç›k›yor. "Çocuklar›m var, evde yeterince ça-
l›fl›yorum. Dolay›s›yla iflgücüne kat›lmak istemiyorum." Kad›n aç›s›ndan kullan›m eme¤ini
üretmek yeterli görünüyor, bireysel olarak de¤iflim eme¤i sürecine kat›lmay› istemiyor.
fiimdi bir tür ev kad›n› olmak bir talep gibi karfl›m›za ç›k›yor. Özellikle yerelde, k›rsal alan-
da yürütülen hünerli, hünersiz ve yar› hünerli iflgücü için. Siz bu anal›k izni için do¤umdan
8 hafta önce ve do¤umdan sonraki 8 hafta için bir kritik getirdiniz, dediniz ki; babal›k izni-
ne dönüfltürmek....

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Bu lo¤usal›k dönemi, bu süreye babal›k iznini ekleyemeyiz. Yani kad›n›n hamileli¤i ve
do¤umdan sonra metabolizmas›n›n yeniden eski durumuna dönüflmesi için zorunlu bir süre.
Sadece süre 7 hafta m› yoksa 8 hafta m› olmal› bunu tart›flmal›y›z dedim. Ben ondan sonra-
ki 6 ayl›k ücretsiz izin meselesinde acaba babal›k izni....

Ayfle Gündüz Hoflgör, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Tam da sorum onunla ilgili çünkü biliyoruz ki refah devlet uygulamalar›nda bazen bu bir
y›la iki y›la kadar da gidiyor. Baz› ülkelerde babal›k izni uygulamas› var, ifllemiyor. Dani-
marka gibi baz› ülkelerde iflliyor. Bir hukukçu olarak, bu Türkiye de nas›l ifller, nas›l yerele
yans›r, demin söyledi¤im resimle de birlefltirecek olursak yapt›r›m› nas›l olabilir? Böyle bir
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alg› da var kültürde onu da reddedemeyiz. Hukuksal düzenlemeler bazen nüfuz etmiyor. Bir
hukukçu gözüyle bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve ne tür önerileriniz olur.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Bir defa tabii ki kolay olmayacak fakat ben bu konuda hukuki düzenlemelerin önemli ol-
du¤unu düflünüyorum. Bu konuda bir devlet politikas›n›n ortaya konmas› aç›s›ndan çok
önemli, ancak uygulanmas› dünyan›n hiçbir yerinde kolay olmuyor. Bu mutlaka bir süreç
alacakt›r. Mesela ‹ngiltere'de maafl› düflük olan efl çocu¤a bakmak için evde oturuyor- erkek-
se erkek, kad›nsa kad›n - yüksek olan da çal›flmaya gidiyor. Hatta evde çocuk bakan erkek-
ler bir de network oluflturmufllar, kendi aralar›nda belli günler düzenliyorlar, bir araya geli-
yorlar v.s. Bu iflin tabi flaka k›sm› fakat mesela bir radyo program›nda çocuklara bakmak için
evde kalan erkekler de önyarg›lardan flikayet ediyorlard›. Yani bunlar kolay olmuyor, fakat
yasal düzenlemelerin çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.

‹pek ‹lkkaracan, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi, Kad›n›n ‹nsan
Haklar› Yeni Çözümler Derne¤i

TCK’daki ifl yerinde cinsel taciz ile ilgili Kadriye'nin bir saptamas› vard› ona eklemek is-
tedi¤im bir fley ve bir sorum var. ‹fl yerinde cinsel taciz maddesinin TCK’ya girmesi üç y›l-
l›k büyük bir kampanyan›n sonucunda gerçekleflti. Yani Kadriye sadece eksilikleri söyledi,
ben de onun aktivizm sürecine de¤inece¤im. Otuza yak›n kad›n örgütü Türk Ceza Kanunu
Kad›n Platformunu oluflturduk ve 2003’ten 2006’ya kadar çok yo¤un bir kampanya sonu-
cunda TCK’da otuzun üstünde maddeyi de¤ifltirdik. Bunlardan biride iflyerinde cinsel tacize
iliflkin hiçbir - de¤il mi haks›z m›y›m - düzenleme yoktu. ‹lk defa bu kampanyan›n, kad›n
gruplar›n›n talepleri sonucunda bu düzenlemeler TCK’ya girdi, maalesef eksik girdi. Önü-
müzde daha kat edilmesi gereken yol var. O elefltirinin yan› s›ra bu taraf›n› da tamamlamak
istedim.

fiimdi bir de TCK reformu s›ras›nda feminist bak›fl aç›s›yla TCK’ya bakt›¤›m›zda ö¤ren-
di¤imiz, bizi motive eden ve stratejimizi oluflturan temel fleylerden bir tanesi fluydu.
TCK’n›n kad›na belirli bir yaklafl›m› vard›. Bu da kad›n›n bedeninin kad›na de¤il topluma
ait bir fley oldu¤u yaklafl›m›. ‹flte bütün bu namus çerçevesinde. Bu yüzden de kad›n›n bede-
nine yönelik bir sald›r› oldu¤unda bu kiflisel, bedensel bütünlük hakk›na yönelik bir sald›r›
olarak de¤il toplumun namusuna yap›lan bir sald›r› olarak nitelendiriliyor ve haliyle bütün
maddeler de ona göre oluflturulmufltu eski TCK da. Hemen bir örnek vermek gerekirse, te-
cavüzcü-befl kiflilik- bir kad›na tecavüz ediyor, bir tanesi evlenmeyi kabul ederse hiç kimse
ceza alm›yordu çünkü toplumun namusu kurtulmufl oluyordu vs... Bütün bunlar bizim talep
etti¤imiz flekilde de¤ifltirildi.

Kadriye ifl hukukundaki özellikle annelikle ilgili, gebelik emzirmeyle ilgili düzenleme-
lerden bahsederken onu düflünüyordum. Türk ifl kanununda da çocuk yetifltirmek kimin gö-
revidir? Aile içinde toplumda ifl bölümü nas›l yap›l›r? Bununla ilgili bir felsefi yaklafl›m var,
de¤il mi? Kad›n›n görevidir üzerinden tan›mlan›yor. Haliyle iflverene krefl açma yükümlülü-
¤ü e¤er 100’ün üzerinde kad›n iflçi çal›flt›r›l›rsa veriliyor ya da yurtlardan yararlanma hakk›
erkek iflçiye sadece efli -anne- vefat etmiflse veriliyor. Asl›nda ifl kanununda da böyle bir fel-
sefe de¤iflikli¤ine ihtiyac›m›z var. Toplumsal ifl bölümü geleneksel cinsiyet rollerine göre mi
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düzenlenmeli ve bunun üzerine infla edilmifl bir ifl kanunu mu istiyoruz yoksa art›k bu top-
lumsal cinsiyete dayal› ifl bölümünün reddedildi¤i ve eflit paylafl›m›n oldu¤u bir ifl kanunu
mu talep ediyoruz. Asl›nda o bak›fl aç›s›n› de¤ifltirdi¤imizde belki otomatikman maddeler-
deki bu ay›r›mc›l›klar› da eleyebilece¤iz. Krefl açmayla ilgili yönetmelikte bir tak›m düzen-
lemeler var fakat orada eksik olan uygulama. Uygulama k›sm› çok a¤›r aksak gidiyor. Yü-
kümlülükleri yerine getirmedi¤i zaman iflverene getirilen bir yapt›r›m var m›? Cezai bir un-
sur var m›?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Para cezas› var fakat iflverenler cezay› ödemeyi göze al›yor veya iflçi kad›n say›s›n› dü-
flüktutuyor. Yani o yükümlülük kapsam›na girmemek için kad›n say›s›n› düflük tutuyor.

Zuhal Arnas Tataro¤lu, Kad›n E¤itim ve ‹stihdam Derne¤i, Ça¤dafl Kad›n Gençlik
Vakf›

Ben gecekondu bölgelerinde çal›fl›yorum. Özellikle orada görüyoruz ki tüm kad›nlar›n
ortak sorunu. Fakat o bölgelerde bir kad›n›n emzirme odas› da olsa, ifl yerinin yan›nda krefli
de olsa sorunlu çünkü büyük flehirlerde do¤ru düzgün ne ulafl›m imkânlar› var, ne de servis
var. Çocu¤unu her türlü hava koflulunda iflyerine, sanayi bölgelerine kadar götürmesi hiç de
kolay, hiç de sa¤l›kl› de¤il. ‹flverenlere bu tür bask›lar yap›ld›¤›nda kad›n›n hakk›n› korumak
için ya da çocu¤un korunmas› ön planda tutuldu¤u için sonuç al›n›yor fakat iflveren s›k›flt›-
¤›nda say›y› az tutarak veya yasada yer alan o cezai miktar neyse onu ödemeye raz› gelerek
bu iflleri savuflturuyorlar. Bunun yerine t›pk› özürlü çocuklar›n bak›m› ve korunmas›nda ol-
du¤u gibi nas›l devlet belli bir miktar› aileye ödüyorsa çocu¤un bak›m ve korunmas› için de
ayn› flekilde bir ödeme yapmas› konusunda m› çal›flma yapmal›y›z yoksa? Çünkü Avrupa ül-
kelerinin ço¤unda benim bildi¤im kadar›yla çocu¤un bak›m› ve korunmas›n› aile, devlet ve
iflveren ortaklafla paylafl›yorlar. Ankara'da OST‹M bölgesini düflünün veya ‹stanbul'un sana-
yi bölgelerinde, her fabrikan›n bir tane emzirme odas›, bir tane krefli, bir tane yuvas›n› yap-
mak ve o ortamda bu kurulufllar›n bulunmas› da çok sa¤l›kl› görünmüyor. Böyle bir öneri ge-
tirecektim.

Aysun Say›n, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i

Ben burada araya girip kendime söz veriyorum. Emek platformunun bununla ilgili gelifl-
tirdi¤i hayata da geçebilecek çok ciddi önerileri var ve sizin söyledi¤inize benzer bir fley ta-
n›ml›yorlar. Zaten bak›mla ilgili hizmetleri devlet, iflveren, ebeveyn ve yerel yönetimler bir-
likte düzenlemelidir. Herkes sorumluluk almal›d›r. ‹kincisi küçük, orta boy iflletmeler de ya
da OST‹M gibi bölgeler de tek bir bak›m, krefl, yuva, v.s... aç›larak bu mesele de çözülebilir. 

K›sbes Ayd›n, Çi¤li Evka 2 Kad›n Kültür Evi

Öncelikle bu toplant›y› düzenleyen eme¤i geçen sunum yapan arkadafllara çok çok teflek-
kür ediyoruz. ‹yi bilgileniyoruz, buradan iyi bilgilerle ç›kaca¤›z; ancak benim bir önerim
olacak. Bir tak›m kararlar da al›nmal› hayata geçirilmek üzere. Mesela, ifl kanununda kad›n-
larla ilgili problem teflkil eden maddelerin kad›n bak›fl aç›s›yla yeniden kad›n hukukçu arka-
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dafllar›m›z taraf›ndan düzenlenmesi ve bunu hükümete kanun teklifi olarak sunulmas›. Yani
hep IMF mi niyet mektubu verecek bir de kad›nlar niyet mektubu versinler.

Bunu gerçekleflmesi için de bütün kad›n örgütleri gittikleri yerlerde Türkiye çap›nda
kampanya yürütürsek bu ‹fl Kanunu’nda kad›n aleyhinde olan problemli maddelerin de¤iflti-
rilmesi noktas›nda bir kamuoyu yaratabiliriz diye düflünüyorum. Belki bu konuda çal›flma-
lar vard›r. Bilgi eksikli¤imi ba¤›fllay›n. Varsa onunla ilgili de sormak istiyorum. Buradan bir
karar ç›ks›n flunlar› yapal›m diye, yapal›m. Toplant› biraz ete kemi¤e bürünsün.

Meltem Demir, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, AB Koordinasyon Dairesi

Hocam›z, ‹fl Kanunu’nun 5. maddesi eflit ifllem ilkesi maddesinden bahsetti ve orada ifl
iliflkisinin oluflturulmas›nda bir problemin oldu¤unu söyledi. fiöyle söyleyeyim, hakikaten,
‹fl Kanunu 2003 y›l›nda yürürlü¤e girmeden önce 9 tane bilim kurulu taraf›ndan haz›rland›.
Haz›rlanmas›n›n nedeni ILO standartlar›na ve sözleflmelerine uymak ve Avrupa Birli¤i'nin
hem ‹fl Kanunu’na, ifl hayat›na yönelik, çal›flma hayat›na yönelik hem de kad›n erkek eflitli-
¤i direktiflerine yönelik uyumu gerçeklefltirmekti. Tabi haz›rlanma sürecinde belki daha tam
anlam›yla uyumu gözeterek haz›rland› fakat daha sonra bakanlar kurulu ve mecliste baz› ak-
sakl›klarla böyle ç›kt›.

Benim söylemek istedi¤im bu istihdama eriflim, mesleki e¤itim, meslekte ilerleme ve ça-
l›flma koflullar›n› düzenleyen AB direktifi-iki tane AB direktifi bulunmakta, 76/207 ve
2002/73. Bu direktiflerde, di¤er k›s›mlar› b›rak›yorum, meslekte ilerleme, terfi, çal›flma ko-
flullar›... istihdama eriflim diyor. ‹stihdama eriflimde eflit muamele ilkesinin getirilmesi. Bu
istihdama eriflim konusu muallâk bir konu. Hakikaten ifl sözleflmesinin imzalanmas› s›ras›n-
da m› yoksa öncesinde mi eflit muamele ilkesinin getirilmesi gerekir. Biliyorsunuz bizim ‹fl
Kanunu’nun maddeleri ancak taraflar aras›ndaki ifl sözleflmesinin imzalanmas›yla vuku bu-
luyor. Demek ki öncesinde de bir fleylerin yap›lmas› gerekiyor.

Size yeni bir geliflmeden söz edeyim-eminim ki haberiniz vard›r. 11 Nisan 2006 tarihin-
de bir yönetmelik yay›mland›, daha do¤rusu yönetmeli¤in baz› maddelerinde de¤ifliklik ya-
p›ld›. Bu yönetmelik resmi gazetede de yay›mland›. Bu kamu kurumlar›n›n daimi kadrolar›-
na ilk defa iflçi olarak atanacaklar›n usul ve esaslar›n› belirleyen yönetmeli¤in 11f maddesin-
de daimi kadrolara -nerede, devlet dairelerinde ve iflçi olarak atanacaklara- cinsiyet temelin-
de ay›r›mc›l›k yap›lamayacakt›r. Yani cinsiyet belirtemeyecektir. Yani art›k devlet iflçi ola-
rak kadrolu olarak çal›flt›raca¤› kiflilerin cinsiyetini belirtemeyecektir. Buna ba¤l› olarak bir
baflka de¤ifliklik de yap›ld›. Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan tüm illere il müdürlüklerine teb-
li¤ gönderildi. Bundan sonra özel sektörden al›nan ifl talep formlar›nda cinsiyet temelinde bir
ay›r›mc›l›¤›n, cinsiyetin belirtilmemesi belirtildi. Sadece iflin gereklili¤i, iflin özelliklerinin
talep formuna yaz›lmas› belirtildi. Bu güzel bir geliflme.

Anal›k iznine iliflkin hocam›z 14 hafta dedi.-evet direktif 14 haftay› ön görüyor–92/85 sa-
y›l› direktif. Ama bizde biraz daha ileri bir düzenleme yap›ld›, 16 haftaya ç›kar›ld›; ama ho-
cam›z dedi ki, kanunumuzda bu 6 ayl›k ücretsiz izin daha sonra ebeveyn izni olara düzenle-
nemez mi. Evet, bununla ilgili bir çal›flma da var. Biliyorsunuz 96/34 say›l› direktif ebeveyn
iznini ön görüyor. Bununla ilgili yap›lan çal›flma flu an tüm sosyal taraf› ilgilendiren, tüm ke-
sim sendika ve konfederasyonlar taraf›ndan kabul edildi. Kad›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan haz›rlanan bir kanun, taslak kanun, flu an meclis genel kurulunda. Evet neyi ön-
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görüyor; iflçilere de bundan sonra 6 ay ebeveyn izni alabilme hakk›n› ayn› zamanda devlet
memurlar›na da hem anne hem baba olmak üzere 12 ayl›k ücretsiz izin verilerek ebeveyn iz-
nini kullanmas›n› ön görüyor. Bu hem devlet memurlar›n›n yönetmeli¤ini de¤ifltirecek hem
de ifl kanunundaki belli kanunlar› de¤ifltirecek. 

Aysun Say›n, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i

Evet ama ebeveyn izniyle ilgili çal›flma, bakanl›¤›n gündeminde üç y›ld›r var. Biz 2004
ulusal program›n›n 4. çeyre¤inde ç›kmas› beklenen bunun, ne zaman ç›kaca¤›n› soruyoruz.

Meltem Demir, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, AB Koordinasyon Dairesi

Asl›nda bunu keflke bizde bilsek. Meclis genel kurulunda bekliyor ve bunlar›n tüm bas-
k› unsuru olabilecek yerler …

Serap Akk›l›ç, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi

‹stanbul Barosu Kad›n Haklari Uygulama Merkezi avukat›y›m. Ayn› zamanda sendika-
larda faaliyet yürütüyorum. Hem ‹fl Hukuku alan› hem Medeni Hukuk yani kad›nlar›n bir-
çok ma¤duriyet alan›nda pratik yap›yorum. Özellikle Kad›n Haklar› ve Uygulama Merke-
zi’ne gelen kad›nlar›n s›k›nt›s› ifl. Baroya geldiklerinde 'biz ayr›laca¤›z, bu yüzden ayr›lam›-
yoruz, ifl istiyoruz', diyorlar. Ayn› zamanda ifl güvencesiyle ilgili en büyük s›k›nt› 30 kiflinin
alt›nda çal›flan ifl yerlerinde. Bu ifl yerleri genelde tekstil sektöründe ve orada kad›nlar çal›-
fl›yor. Gerçekten ifl güvencesi en çok kad›nlar› vurdu. O sektörde çal›flan sendikac› arkadafl-
lar da burada. ‹fl yasas›n›n mobbing k›sm› üzerine elimizde dava örnekleri var. Kad›nlara yö-
nelik birçok ifl yerinde somut dava delili elimizde var.

Somut örneklerle katk› sunmaktan çok flöyle bir beklentim de var. Son y›llarda daha çok
artt›. Bize dava olarak gelen, ifl yerinde çal›flt›¤›ndan dolay› bask›-psikolojik fliddet diyebili-
riz- ifl yeri ortam›nda sa¤lanm›fl. Çünkü evde kad›na atfedilen, ifl yeri ortam›nda kad›na da-
yat›l›yor. Yani bir iflyerinde çal›flana ifl d›fl›nda evde yapmas› gereken yükümlülükler, ifller
dayat›l›yor. Beceriksiz oldu¤u, bir kad›n oldu¤u için yeterli olamayaca¤› düflünülerek bir ka-
rar alma aflamas›na getirilmiyor. Getirildi¤inde ise bunu beceremeyece¤i ve sonunda kad›-
n›n asl›nda iflten ayr›lmas› gerekti¤i vurgulan›yor. Zaten kad›n da hamileli¤i ifl hayat›n›n so-
nu olarak görüyor. Hamile kald›ktan sonra kad›nlar›n ço¤una mobbing dedi¤imiz psikolojik
fliddet ortam› yarat›larak kad›n›n iflten ayr›lmas› kad›na dayat›l›yor. Biz ‹fl Hukuku uygula-
malar›nda da bunun s›k›nt›lar›n› yafl›yoruz, ispat› çok zor. Tan›k bulmak olanaks›z. Cinsel
tacizde oldu¤u gibi cinsiyetçi psikolojik fliddet uygulamalar›nda çok s›k›nt› yafl›yoruz. Ka-
d›n kurumlar›na gelen kad›nlar›n bu konuda bilinçlendirilmesi, sendikalar›n bu alanda iflyer-
lerinde faaliyet yürütmesi, somut örnekler ortaya ç›kmadan iflyeri organizasyonu sa¤lanma-
s› konusunda çeflitli çal›flmalar›n olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Fatma Karakoç, Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü

Asl›nda benim de¤inece¤im konuya Meltem Demir girdi. Hakikaten Türkiye'de ebeveyn
izni müessesesinin kurulmas› bir gereklilik. Biz de bu inançla AB müktesebat›na uyum ça-
l›flmalar› bafllamadan çok daha once, 95 y›l›ndan bu yana bu çal›flman›n üzerindeyiz. Tasa-
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r›y› haz›rlad›k. Evet 96/34 say›l› direktifi de gözden geçirerek en son halini verip yasal pro-
sedür bafllatt›k ve 2005 y›l›, 7 Mart' tan bu yana söz konusu tasar› TBMM Genel Kurulu nun
gündeminde. Biz de art›k bütün raporlara TBMM nin gündeminde demek istemiyoruz.

Burcu Ersoy, Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araflt›rmalar ve Dayan›flma Derne¤i

Özellikle ‹fl Kanunu’ndan ve TCK’dan bahsedildi¤i için genelde annelik, emzirme ve
cinsel taciz üzerinden kad›na yönelik ay›r›mc›l›k ile ilgili bir fleyler konufltuk. Bizim üze-
rinde durdu¤umuz fleylerden biri kanunda genel ahlak üzerinden, toplumsal cinsiyet üze-
rinden kad›na yönelik fliddet. Genel ahlak›n hukukta yaratt›¤› bofllu¤un, keyfi de¤erlendir-
melerin sonucu özellikle kad›nlar›n ve cinsel yönelim konusunda bizlerin dezavantajl› du-
ruma geldi¤imizi düflünüyorum. ‹fl Kanunu ya da TCK’da uluslararas› sözleflmeler anla-
m›nda bu genel ahlak›n yaratt›¤› bofllu¤u ya da bizim dezavantajl› olmam›za yol açan du-
rumu, uluslararas› hukukla ba¤lant›s›na bakarak -Türkiye’nin onaylad›¤› sözleflmelerden
bahsediyorum- Türkiye'nin uymas› gereken ama yerine getirmedi¤i bir durum var m›?

Bir de hep feminist bak›fl aç›s›ndan bahsediyoruz. Genel olarak norm olarak görülen
kad›nl›k-erkeklik, toplumsal kad›nl›k ve erkeklik. Kanunlar da bir flekilde bunun üzerinden
gidiyor. Bunun d›fl›na ç›k›lmas› halinde tam da benim o söyledi¤im genel ahlak üzerinden
de¤erlendiriliyor. Örne¤in evlenmemifl bir kad›n, sevgilisi olan bir kad›n, kad›n sevgilisi
olan bir kad›n. Bu anlamda da ifl yerinde çok büyük ay›r›mc›l›klar yaflan›yor -iflten ç›kar›l-
malar- dan tacize kadar. Bunlar›n yafland›¤›n› biliyorum. Bu konularda herhangi bir düzen-
leme var m›?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

AB’nin bu konuda düzenlemeleri var. Ayr›ca bence Anayasan›n 10. maddesi ve ‹fl Ka-
nunu’nun 5. maddesi gey ve lezbiyenlere yönelik ay›r›mc›l›¤› da yasakl›yor, çünkü ayr›mc›-
l›k oluflturan sebepler say›l›rken bunlar s›n›rl› tutulmam›fl, benzeri sebeplerden de sözedili-
yor. Benzeri sebepler dendi¤i zaman Anayasa ve Kanun’da say›lm›fl hallere benzer haller de
kapsama giriyor. Sizlerin dayanak alaca¤› mevzuat AB mevzuat› olmal› daha çok, uluslara-
ras› sözleflmelerde bu konulara pek yer verilmiyor.

Nazik Ifl›k, Ev Eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma Grubu

‹fl Kanunu ve di¤er çal›flma yasalar›na birkaç ayr› aç›dan bakmakta yarar var diye düflü-
nüyorum. Bir tanesi Kadriye'nin bugün büyük ölçüde yapt›¤› gibi kad›nlarla do¤rudan ilifl-
kili oldu¤u aç›k ve bariz bir flekilde görünen hükümler üzerinden. Bir de bu iliflkiyi do¤ru-
dan görmedi¤imiz, yokluklar›n› biraz daha içeri girerek bakmak zorunda olup da tespit ede-
bildi¤imiz fleyler olabiliyor. Mesela kapsam sorunlar› böyle bir fley. Kad›nlaflm›fl çal›flma
alanlar›n›n kapsam içinde olup olmad›¤›na ay›r›mc›l›k aç›s›ndan ayr›ca bakmak gerekiyor.
Mesela ücretsiz aile iflçili¤i kad›n ifl gücü aç›s›ndan önemli bir sorun. Kad›nlar nas›l çal›fl›-
yorlar sorusuna bak›p, bu soruyla mevcut mevzuat acaba çal›flma biçimlerimizle bizi yan ya-
na getiriyor mu, diye bakmaktan söz ediyorum. Ev eksenli çal›flan kad›nlardan buradaki tem-
silci arkadafllar mevzuattan çok haberdarlar çünkü biz 1475 say›l› ‹fl Kanunu’yla ilgili derin
probleme sahiptik. ‹fl kanunu, ev eksenli çal›flanlar› kaps›yor mu, kapsam›yor mu? Ev eksen-
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li çal›flma bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de kad›nlaflm›fl çal›flma türlerinden bir ta-
nesi. Ücretsiz aile iflçili¤i de büyük ölçüde bizim ülkemizde böyle. O nedenle bu kapsam
sorunlar›yla bir baflka flekilde ilgilenmek laz›m. Mevzuat neyi kapsar, neyi kapsamaz, ne
kadar kapsar?

Bunlar asl›nda üstü örtük bir flekilde kad›nlar› mevzuat›n d›fl›na atar m›, atmaz m›? Mev-
zuattan yararlanma flans›n› daha o noktada kaybettirir mi, kaybettirmez mi?

‹kincisi kad›nlarla erkekler ayn› flekilde yaflam›yorlar bu dünyada. Taraflar olarak, haya-
t›n içindeki insanlar olarak rollerimizin ayn› olmamas›yla, yükümlülüklerimizin farkl› olma-
s›yla ilgili fleyler. Onun için Kanunlar’da yaz›l› olan fleylerin tarafs›z görünümlü olmas› bi-
zim için bildi¤iniz gibi yeterli de¤il. Bu uygulamalardan ayn› flekilde yararlan›yor muyuz,
yararlanm›yor muyuz? Bunlar› önleyen ne var, ne yok?, tarz› bak›fl›m›zda olmas› laz›m. Bu-
nun bir örne¤ini çok k›sa bir süre önce ev eksenli çal›flmayla ilgili yaflad›k. Asgari ücret tes-
pitinde kad›n ve erkek iflçiler için bir farkl›laflma yok. Yasalarda da bu konuda bir problem
görünmüyor ama kapsam›n içerisinde görünüyor olmalar›na ra¤men ev eksenli çal›flan iflçi
kad›nlar bu asgari ücretten pek de kolay yararlanam›yorlar. Türkiye'de hiç yararlanam›yor-
lar. Kanunun kendisinin yine nas›l organize edilmifl oldu¤undan ba¤›ms›z bir yararlanma
problemi ç›k›yor. Bu ba¤› kurmak bizim iflimiz diye düflünüyorum.

Üçüncü bir nokta uygulama aç›s›ndan denetimle ilgili meseleler. Denetimi, gönüllü ve
zorunlu denetim mekanizmalar›n› çeflitlendiremiyorsak, denetimle ilgili müesseseleri gelifl-
tiremiyorsak gerçekten problemle karfl› karfl›yay›z. Yine ev eksenli çal›flmadan örnek vere-
ce¤im. Kanun aç›s›ndan ev, ifl yeri gibi denetlenebilir bir müessese midir, de¤il midir? Me-
sela bu denetim aç›s›ndan önemli sorun oluflturan alanlardan biridir. Evde çal›fl›rsan›z iflçi
olarak çal›flsan›z bile kanunun denetiminden azad kal›rs›n›z ve sizinkiler kullan›lamaz hak-
lar aras›nda say›labilir.

Tekrar etmek istedi¤im baflka fleyler de vard› onlar› geçiyorum. Bugün konuflmad›¤›m›z
bir kaç tane önemli fley var. Bir tanesi sosyal güvenliktir. Sosyal güvenlik, yeni çal›flma tür-
leri karfl›s›nda bildi¤imiz üçlü sosyal güvenlik sisteminin, Türkiye'de sigorta sisteminin ye-
terince kapsamad›¤›, birini di¤erine top att›¤› alanlarla dolu. O nedenle bunu ayr›ca ele al›p
çal›flmak zorunda oldu¤umuzu düflünüyorum. Bir di¤er konu asgari ücretin tarifi ve yaflam
ücretinin kad›nlar› erkeklere ba¤›ml› k›lan tarifler olup olmad›¤› meselesidir. Sendikalar›n
özellikle efl ve çocuklar› dikkate alan tariflerine dikkat etmemiz laz›m diye düflünüyorum.

‹ki noktadan daha söz edece¤im. Bir tanesi ‹fl Yasas› ve sosyal güvenlikle ilgili düzenle-
meler aç›s›ndan sosyal taraf kavram›n›n ne oldu¤u. Kad›n kurulufllar›n›n sosyal taraf olarak
say›l›p say›lmamas› mevzuat için, bizim için önemli. Sendikalar›n temsilinde de üçlü yap›-
larda, çoklu yap›larda kad›n temsilcilerin varl›¤›n›n garanti alt›na al›nm›fl olup olmamas› bi-
zim için önemli.

Son söyleyece¤im fley de ifl birli¤i ve ortakl›lara ihtiyac›m›z var diye düflünüyorum. Ka-
d›n kurulufllar›n›n kendi aras›ndaki sohbetleri, muhabbetleri, dayan›flmalar›, politik örgütlen-
meleri çok önemli ama çok da yaln›z kalmasak iyi olur diye düflünüyorum.

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

Bir ifl hukukçusu olarak bunlar›n hepsinin fark›nday›m fakat baflta da söyledi¤im gibi
k›rk dakikal›k sürede bütün bunlar›n incelenmesi mümkün de¤il. Bunlar daha uzun süreler
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gerektiren tart›flma konular›. Kapsam meselesine gelince, ben bütün çal›flanlar›n ayn› mev-
zuata tabi olmas› gerekti¤ini düflünmüyorum. Çünkü ‹fl Kanunu belli biçimde çal›flan kiflile-
ri esas alarak haz›rlanm›fl bir kanundur. Baflka çal›flma biçimlerinde o çal›flma biçimlerinin
kendisine özel sorunlar› vard›r. Dolay›s›yla o konularda özel düzenlemeler olmas› gerekti¤i-
ni düflünüyorum. Onun da yine zaman s›n›r› nedeniyle detaylar›na girmedim. 

Kibar Özdemir, Kahramanmarafl Giriflimci Kad›nlar Derne¤i

Kahramanmarafl'ta Disk'e ba¤l› tekstil iflçilerinin üç y›l flube baflkanl›¤›n› yapt›m. Kad›n
oldu¤um için birçok durumda özellikle tekstilde çal›flan kad›nlar bana geliyorlard›. Taciz ko-
nusunda s›k›nt›lar›n›, flikayetlerini dile getiriyorlard› ama kad›nlar bunlar› kad›nlara anlat›r-
ken onunla s›n›rl› kal›yorlar yani iflvereni flikayet edelim ya da mahkemeye verelim, dedi¤i-
miz noktada telin edilmekten korkuyor, ürküyorlar, aile bask›s› ailenin bölünmüfllü¤ü,
v.s...gündeme gelir korkusuyla dile getirmiyorlard›. ‹çlerinden bir tanesini biz yarg›ya götür-
dük. Tekstilde biliyorsunuz kad›nlar ço¤u zaman üçlü vardiyalarla çal›fl›yor. ‹flletme flefinin
sözlü ve el tacizine u¤ram›flt› kad›n. Kad›n› gece vardiyas›na b›rakt›r›yor ve kad›n ifle gece
gitmek istemedi¤i için ifle gelmedi¤inden dolay› ifline son verdiler ama hiç bir fley yapama-
d›k. Çünkü kad›n›n elinde tacizle ilgili kan›t› yoktu.

Gülay Aslantepe, Uluslararas› Çal›flma Örgütü

Öncelikle Kadriye'ye sunumu için çok teflekkür ediyorum. Gerçekten flu andaki yasan›n
mant›¤›n› bizlerle paylaflt›. Tabii ülkeler istihdam politikalar›n› bir flekilde ifl yasalar›yla
belirliyorlar. Yani en az›ndan istihdam iliflkilerini ifl yasalar›yla belirliyorlar. Uluslararas›
Çal›flma Örgütünün bir dizi onaylanm›fl sözleflmesine at›fta bulundu, onaylanmam›fllara da
at›fta bulundu. Daha sonra da söz alan arkadafllar›m›z Türkiye'nin AB ile bütünleflme süreci
içerisinde ilgili direktiflere de at›fta bulundular. Bu direktifler do¤rultusunda önümüzdeki
dönemde al›nmas› gerekli baz› kararlardan bahsettiler. Bunlar›n hepsinin arkas›nda AB’yi,
bu direktiflerin, Avrupa sosyal devletinin arkas›nda, ILO’nun belirli sözleflmelerinin yatt›¤›-
n› hepimiz biliyoruz.

‹stihdam iliflkilerini düzenlerken Türkiye'nin de onaylam›fl oldu¤u 122 say›l› istihdam
politikalar› sözleflmesi son derece önemli. ‹fl yasalar› yap›l›rken özellikle kad›n erkek eflitli-
¤inin sa¤lanmas›nda da 122 say›l› istihdam politikas› sözleflmesi çok önemli çünkü onayla-
yan ülkeler istihdam politikalar›n›n yasal bir biçimini oluflturan ifl yasalar›n› bu sözleflme
çerçevesinde flekillendirmek durumundalar yani nüfusun erkek ve kad›n kesimini de istih-
dam içerisinde yer alabilecek flekilde yasan›n flekillendirilmesi gerekiyor. ‹fl yasas› yap›l›r-
ken, bu sözleflme de y›llard›r onaylanm›fl olan bir sözleflme oldu¤u için dilerim dikkate al›n-
m›flt›r.

Bir baflka konuyu da burada dikkatinize sunmak istiyorum. Onaylanan sözleflmelerin sa-
dece onaylanmas› da yetmiyor de¤erli dostlar. Bu sözleflmeyle ilgili olarak Türkiye'de hem
hükümet, hem iflçi, hem iflveren grubu birbirinden ba¤›ms›z ayr› ayr› ILO’ya rapor veriyor.
Demek herkes hayat›ndan çok memnun. Bunu da bilginize sunmak istedim çünkü ayn› fley
di¤er sözleflmeler için geçerli, ayn› fley CEDAW için geçerli yani tek bafl›na bir sözleflmeyi
onaylamak da yeterli de¤il.
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Olcay Ayd›n, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Bafl ‹fl Müfettifli

Kadriye'ye çok teflekkür ediyorum. Yay›nlar›yla da cinsel taciz konusuna dikkati çeki-
yorlar. Tabii as›l sorun kad›n›n as›l çal›flma alan› olan, a¤›rl›kl› çal›flt›¤› tar›m alan›nda hala
tar›m ifl kanununun bulunmamas›. Bu ‹fl Kanununun haz›rlan›fl›nda, akademisyenlerin seçi-
minde de kad›n akademisyenlerin, buradaki de¤erli hocam›z›n, temsilcilerinin bulunmama-
s› da ‹fl Kanunu’nun haz›rlanmas›ndaki felsefeyi ortaya koyuyor. Bu konuyu tekrar tart›flma-
ya gerek görmüyorum. Siz boflluklar› çok güzel belirttiniz Ceza Kanunu’yla ba¤lant›lar›n›
kurdunuz. Umar›z ki yarg›tay ve mahkemelerin yorumlar›yla bu boflluklar doldurulabilir ve
ilerki günlerde bu platformun devam› olarak bizim denetimlerimiz sonucu buldu¤umuz ek-
siklikleri de -ki uygulama da aktaraca¤›m onlar›- yine yasal platformlara tafl›yabiliriz. Ben
istihdamla iliflkisi ba¤lam›nda bir konuyu dile getirmek istiyorum. Örne¤in a¤›r ve tehlikeli
ifller tüzü¤ü yine kad›n›n istihdama giriflinin önünde engelleyen hükümler içermektedir.

Jülide Sariero¤lu, Hak-‹fl Konfederasyonu

Olcay Han›m de¤indi, ben de ‹fl Kanunu’nun oluflumundan bahsedecektim. 9 tane akade-
misyen aras›nda bir bayan›n olmamas› gerçekten de erkek bak›fl aç›s›n›n hakim oldu¤u bir ‹fl
Kanunu’nun ç›kmas›na neden oldu. Bunu ben de düflünüyorum. Burada bir de öz elefltiri
yapmak istiyorum; sosyal taraf olarak gerçekten biz de bu bak›fl› -yani ben Hak-‹fl olarak
söylüyorum ama Disk'te de, Türk-‹fl'te de, Tisk'te de olmad›¤›n› düflünüyorum- sürecin ta-
mamen içerisindeydim. Haz›rl›k aflamas›nda ‹fl Kanunu’na toplumsal cinsiyet bak›fl aç›s›yla
çok bak›lmad›. Baflka haklar›n kaybedilmemesi, baflka ç›karlar›n ön plana ç›kmas› sebebiyle.
Buradan da bu vesileyle bir ça¤r› yapmak istiyorum. Çal›flma hayat›n› ilgilendiren yasalar
sosyal ortak olarak Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan bütün konfederasyonlar›n görüflüne sunu-
luyor. Tüm çal›flma hayat›yla ilgili konularda ben kad›n sivil toplum örgütleriyle konfede-
rasyonlar›n bir ortak çal›flma yapmas›n›n gerçekten çok faydal› olaca¤›n› düflünüyorum.
Umar›m buradan bir vesile olur.

Hocam›z koruyucu önlemlerin kad›n istihdam›n›n önünün t›kamas› gibi bir tehdit olabi-
lece¤ini söyledi. Buna kat›lm›yorum çünkü gerçekten kay›t d›fl› istihdam kad›nlar aras›nda
çok yayg›n. ‹ki gün boyunca biz ILO’nun konferans›nda bunu tart›flt›k. Kay›t d›fl› istihdam-
da olmamalar› ve düzgün ifllerde çal›flmalar› için yasalar›n biraz da kad›nlar›n çal›flma haya-
t›na girifllerini teflvik edici olmas› gerekiyor. ‹flverenler zaten bir fleyler yapm›yorlar ama en
az›ndan kad›nlar› teflvik edici bir boyutunun olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bunda da ço-
cuk bak›m yurtlar›n›n çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Herkesin tafl›n alt›na elini koy-
mas› gerekiyor.

Buket Dündar, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Bafl ‹fl Müfettifli

Burada sevgili Kadriye'nin anlatt›klar› direkt olarak bizim bakanl›¤›m›z›n, ifl yerinde, ifl
teftifl konulu uygulamalar›m›z› içeriyor. ‹fl Kanununun denetiminden bizler sorumluyuz. Ön-
celikle kendimizi o aç›dan tan›tmak istiyorum. fiikâyetlere göre denetim yap›yoruz ve kad›n
iflçilerimizin bilgilendirilmesinde de dan›flmanl›k hizmetlerimiz var fakat ben 25 y›ll›k mü-
fettifllik hayat›mda flunu görüyorum ki burada konufltuklar›m›z, bilgilendirmelerimiz hep
kendi içimde bir özelefltiridir çok fazla kendi kabu¤umuzun içinde dönüp dolafl›yoruz.
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Bunun uygulama da sahaya yans›t›lmas› çok fazla olmuyor. Kad›nlar›n bilinçlendirme konu-
sunda çal›fl›lmal›. Mesela ‹fl Kanunu’nda bize flikâyet gelecek, ben nerede, kime taciz edili-
yor, ne yap›l›yor, ne bilece¤im? Yüz binlerce ifl yeri var ‹stanbul'da, son derece fazla. Sen-
dikalar›n ‹fl Kanunu’nda ulaflabildikleri iflçilere ya da sizlerin, kad›n iflçilerimizin her alanda
bakanl›¤a dilekçe verip müracaatta bulunabilecekleri konusunda hak arama bilincinin gelifl-
tirilmesi için el birli¤i ile çal›flabilece¤iz diye düflünüyorum.

Haflime Akbak›n, Buca Evka-1 Kad›n Kültür ve Dayan›flma Evi

Bizim için en önemli fley kad›nlar›n çal›flma yaflam›na katk›s›n›n azl›¤›yd›. Bunun çok
önemli birkaç nedeni vard›. Ben yaflad›¤›m bir olay› da aktarmak istiyorum. ‹fle baflvuran bir
kad›na en önce evli misin, bekar m›s›n, 5 y›l evlenmeyeceksin veya 5 y›l çocuk yapmaya-
caks›n deniliyor. Çocuk yapt›¤›n zaman da izin ald›¤›n için veya raporlu oldu¤un için iflten
ç›kar›lma olay› gündeme geliyor. Benim ifl sözleflmem de bu yüzden feshediliyordu. Böyle
bir durumla karfl› karfl›ya kalm›flt›m. Gerçekten çok önemli. Arkadafl›m›z, yasalarla cinsel
ay›r›m, kad›n erkek ay›r›m› yap›lmayacak dedi ama bunun bir de mülakat taraf› oluyor, söz-
lü taraf› oluyor. Biz kad›nlar olarak bunu nas›l aflaca¤›z? Bu konuda bir yapt›r›m veya yap›-
lacak bir fley var m›? Kad›nlar›n çal›flmas›ndaki ikinci önemli konu da yafll› bak›m›. Çocuk-
lar›m›z kadar yafll› bak›m› da kad›nlar›m›z› çok ilgilendiriyor. Onun için nas›l bir fley yap›-
labilir?

Kadriye Bak›rc›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi

‹flverenin bu tür sorular sormamas› yani ay›r›mc›l›¤a yol açan sorular sormamas› gere-
kiyor. Dolay›s›yla ben ö¤rencilerime de söylüyorum, yalan söyleyin. Yani iflveren özel ha-
yat›n›zla ilgili bir soru sordu¤u zaman yalan söyleyin. Bu iflten ç›karma sebebi de olamaz.
Madem aflam›yoruz, böyle yapaca¤›z. Hasta bak›m› meselesine gelince, ebeveyn izni, evde-
ki hasta ve yafll›lara da bak›m iznini kaps›yor. Dolay›s›yla yasal de¤ifliklilerin bunu da kap-
sayacak flekilde yap›lmas› gerekiyor.
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