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Sendika ama Nasıl?

Dünyadaki iş gücünün üçte birini
oluşturan kadınlar; istihdam, çalışma
koşulları, iş gücü piyasasına erişim açısından eşitsizliğe açık bir şekilde maruz kalıyor. Bu eşitsizlik özellikle çalışan kadınların sendikaya katılımını ya
da sendikalı kadınların yönetimde aktif
bir görev almasını etkiliyor. Kadınların
emek piyasasında daha az yer almaları,
birçok ücretli çalışan kadının işyerlerinin sendikalaşmaya elverişsizliği, kayıt
dışı ekonomide çalışan çok kadın olması, toplumsal cinsiyet rolleri ile kadınlara yüklenen aile içi sorumluluklar, atipik
işlerde çalışan kadınların fazla olması,
sendikaların karar verme mekanizma-

larında erkeklerin baskın gelmesi kadınların sendikalaşamamalarının başlıca
nedenleri olarak ortaya çıkıyor.
Sermayenin ucuz ve güvencesiz politikalarının esas hedefi olan ve ikinci sınıf
işçi olarak görülen kadınlar kadın dayanışmasının gücüyle taleplerini sendikal politikaya büründürmeye çalışarak
mevcut yönetimleri değişime zorluyor. Kadınların örgütlenmesi sendikal
dönüşümü ciddi bir şekilde etkiliyor.
Sendikaların tüm çalışma alanlarında kadınların varlık gösterebilmesi son
yıllarda bu alanda kök salmış eski gelenekleri dönüştürüyor. Genel kurullarda
kadınların talepleri konuşuluyor, tüzük-
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ler değişiyor, kadın komisyonları kuruluyor. Elbette ki bu olumlu gelişmeler
kadınların sendikalaşmasını arttırıyor
ve kadınlar işini kaybetme, mobinge
uğrama, taciz gibi nedenler karşısında
bu güçlü örgütlenme ile duruyor. Tablo
umutsuz değil!
Tıpkı Tekel direnişinde, THY grevinde, Deriteks’te, Adkotürk’te, Novamend’de, Bakırköy Belediyesi işçileri
direnişinde, Flormar’da, Sinbo’da olduğu gibi sendikal mücadelenin ön saflarında yer alan kadınlar hem aile içi dinamiklere hem sendikalardaki eşitsizliğe
hem işverenlere hem de iktidara karşı
mücadelesini sürdürecek.
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Kadınların Sendikal
Örgütlenmede Yeri ve Önemi
Kadın emeği söz konusu olduğunda sanayi
devrimi genel bir başlangıç olarak ele alınır.
Oysa kadın avcı toplayıcı toplumda, hem avcı
hem toplayıcı olarak varlığını devam ettirmiştir. Yerleşik tarım toplumuna geçildiğinde,
erkekle birlikte toprağı ekip biçmiştir. İnsanlığın ilk üretim aşaması olan manifaktür üretimde evlere, atölyelere kurulan tezgâhlarda
tüccarlar için üretim yapmıştır. İster geçimlik
üretim aşamasında olsun, isterse pazar için
üretimde olsun, her dönemde kadın emeği
var olmuştur. Üstelik tüm bunların yanı sıra ev
işlerini, çocuk ve yaşlı bakını yapıp; kocanın ve
toplumun beklentilerini de karşılamak zorunda kalmıştır. Kadın emeği kompozisyonu nitelik olarak birbirinden çok farklıdır. Kadının ev
içi emeği düşünüldüğünde bir yandan vasıfsız
temizlikçi, diğer yandan uzman bir hasta bakıcı, başka bir açıdan yetenekli bir ekonomist
hatta pedagog ve psikologdur. Ne yazık ki kadının bu çok katmanlı ve yoğun emeği görünmez kılınarak değersizleştirilmektedir.
İnsanın merak ve yaratma güdüsü toplumsal
sürecin devrimsel boyutlarda değişimini sağlamıştır. 18. yüzyılda bilimsel ve teknik alanındaki buluşlar ve bu buluşların üretim süreçlerinde kullanılması, insanlık tarihini daha önce
görülmedik bir şekilde değiştirmiştir. Değişim
sadece üretim tekniklerinde olmamış; toplum yapısında, düşüncede, sanatta, felsefe-

de büyük değişimler gerçekleşmiştir. Bilimsel
buluşların sanayide kullanılması ile üretimin
miktarı, hızı ve kitleselliği devrimsel bir dönüşüm geçirmiştir. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet hakkı ve buna dayalı üretim
ilişkisi kapitalist sistemi doğurmuştur. Üretim
araçlarının sahibi olan kapitalistler, makinaların yorulmadığını, acıkmadığını ve uyumadığını keşfetmiştir. Makinanın bir uzantısı olarak görülen işçilerden de bunlar beklenmiştir.
İnsanlığın on bin yıllara dayanan gün doğumu
-gün batımı çalışma alışkanlığı kökten bir değişim geçirmiştir. İşçiler büyük fabrikalarda,
kötü koşullarda, ağır iş yükü altında, uzun saatler çalışmak zorunda bırakılmıştır. Üretimde
makinaların kullanılmaya başlanması ve daha
az kas gücüne ihtiyaç duyulması, kadınları ve
çocukları ucuz iş gücü olarak üretim sürecine
dâhil etmiştir. Böylece fabrika çarkları arasında kadın, erkek, çocuk tüm emekçi ordusu acımasızca sömürülmüştür. İşçiler sayıları
yüz binleri aşsa da patronlar karşısında tek
başlarına mücadele edemeyeceklerini görmüşler ve sendikalarda bir araya gelerek mücadelelerini ortaklaştırmışlardır. İşçilerin hak
arama örgütü olarak ortaya çıkan sendikalar,
tarihsel süreç içerisinde sadece sömürüyü
azaltmak değil; tamamen ortadan kaldırarak
sömürüsüz, eşitlikçi bir dünyayı kuracak bir
güç hâline gelmiştir. Tarih ananın kucağında

I.Bölüm *
Adalet Kul

her şey kendi karşıtı ile büyür. Kapitalizm küresel ölçekte yayılıp derinleştikçe karşısında
işçi sınıfının kitleselliği ve gücü artmıştır.
Fabrika dişlileri arasında kadınlar da erkekler kadar ezilmiş olsa da sendikalar tarih sahnesine sadece erkek iş gücünün birliği olarak
çıkmıştır. Yani erkekler tarafından erkek işçiler
için kurulmuştur ve uzun süre kadınların üye
olması yasaklanmıştır. Sendikaların kadınlarla ilişkisi hep sorunlu olmuştur. Üretimde erkek kadar hatta daha fazla sömürülen kadın,
hep yedek iş gücü olarak görülmüştür. Bunun
nedeni topluma yerleştirilen ataerkil anlayıştır. Bu anlayışa göre asıl eve ekmek getiren,
ailenin reisi olan erkektir. Kadının asli görevi;
ev işleri, çocuk bakımı ve erkeğin ihtiyaçlarını
karşılamaktır. Kadın iş gücünün yedek olarak
görülmesi sadece kapitalistler tarafından olmamış, erkek işçiler de böyle düşünmüştür.
İktidar sahipleri tarafından kadınlar, toplum
hayatında bilinçli bir öteki olarak konumlandırılmıştır. Kadının ötekileştirilmesi kapitalist sistemin en önemli dayanağıdır. Böylece
kadın işçiler; daha ucuza, daha kötü işlerde,
daha uzun saatler çalıştırılabilir ve istendiği
zaman da kolayca vazgeçilebilir hâle getirilmiştir. Kapitalist sistem eşitsizliği sadece
sermaye ve işçi sınıfı arasında yaratmamış
aynı zamanda kadın ile erkek arasında da yaratmıştır.

*Bu yazı üç bölüm hâlinde yayımlanacak, diğer iki bölüm mart ve mayıs sayısında yer alacaktır.
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Röportaj

Röportör: Merve Bayramoğlu

“Ev işi iş, ev işçisi işçidir”
İmece Ev İşçileri Sendikası ile ev işçilerinin tanımlanmayan emeğini, yıllar boyu süren emek
sömürülerini ve teslim edilmeyen özlük haklarını görüştük. Ev içindeki iş kazalarından, pandemi
sürecinde yaşadıkları ev işçiliğine dair pek bilinmeyen tüm detayları bizlerle paylaştılar.
Röportör: İmece Ev İşçileri Sendikası’nı kısaca tanıtır mısınız? Kimdir İmece, kimlerden
oluşur, amacı nedir, ne zaman kurulmuştur?
Tülay: Ben, İmece Ev İşçileri Sendikası’nın
kurucu üyelerindenim. Aynı zamanda İmece’de büyümüş birisiyim. Neredeyse ortaokuldan beri İmeceliyim. Ailemde bütün kadınlar -annem, halalarım- ev işçisi. İmece’yle
yolumuz böyle karşılaştı. İmece, 2000’li yıllarda Esenyurt’ta kuruluyor ama o dönem sendika değiliz. Esenyurt; yoksul ve emekçi mahalle. Etrafı da Ardıçlı Evler, Bahçeşehir gibi
zengin evlerden oluşuyor. Esenyurt’taki birçok kadın oraya ev işine, gündeliğe gidiyorlar.
İmece’nin kendi spesifik çalışması da oradan
başlıyor. Çünkü derneğe gelen birçok kadın ev
işçisi. 2000’li yıllardan bu zamana kadar ücretli ev işçiliği ve ev işi üzerine faaliyet yürüttük. 2013’te de ev işçileriyle birlikte sendikayı
kurduk. Öncesinde kadın sendikası diye bir girişimimiz vardı ve ev işçilerinin talepleri giderek yükselince sendika olmaya karar verdik.
Şimdiki çalışması ev işçilerinin sosyal güvence, emeklilik hakkı ve işçi sağlığı-iş güvenliğinin sağlanması. Ev işinin iş yasası kapsamına
alınması için ev işçileriyle birlikte mücadele
eden bir sendika. Hiyerarşik bir yapısı yok, diğer sendikalar gibi TİS (Toplu İş Sözleşmesi)
yapmıyor. Üyelerinden aidat almıyor ve üye
olsa da olmasa da çalışmalar bütün kadınlara
açık. Meclis şeklinde çalışıyoruz. Onun dışında Uluslararası Ev İşçileri Konfederasyonuna
-International Domestic Workers Federation
/ IDWF- üyesiyiz.
Röportör: Kadınların sendikaya katılım
oranı nedir? Ne zamandan beri sendikalısınız ve sendikalı olmaya nasıl karar verdiniz?
Zeynep: 2010’da tanıştım. O zaman daha
sendikalaşmamıştı. Dernek olarak çalışıyordu. Bayağı sorunlar yaşamıştım. İmece ile
tanıştım ve içine katıldım. Şükürler olsun ki
İmeceli olmuşum diyorum. Ben bir evde aylıklı olarak çalışıyordum. Çalıştığım ev dört sene
boyunca aynı maaşı verdi, sonra da vermedi.
En son 50 lira para çaldın diyerek bana hakarette bulundu. Ben de işi bıraktım. Ev işçilerinin herhangi bir hakkı yok, sigortamızı yatırmıyorlar.

başımaydım. Bir sendika yok, ev işçilerinin
iş yasası yok. Karşı tarafa dava açsam nasıl açacağımı bilmiyorum. Örgütlü değilim,
hiçbir bilincim yok. Ne yapacağımı bilmiyordum, kendi sağlık sorunlarımla baş başa kalmıştım. İmece’den Serpil ve Yıldız ile orada
tanıştım. Onlar bana sahip çıktı. Daha sonra
ben de Antalya’da İmece’nin çalışmalarına
katıldım. İlerleyen süreçte zaten hep birlikte
hareket etmeye çalıştık. Birlikte sendika kurmaya karar verdik. Ben de sendikanın kurucu
üyelerindenim. Sendikamızın üyesi çok değil.
Çünkü ev işçileri sigortalı değil. Günübirlik gidiyorlar; bir gün bir yerde, bir gün başka bir
yerde. Örgütlenmemiz de çok zor. Bir fabrika
işçisi değil. Sonuçta sitede bir sürü ev işçisi var
ama biri 3’te çıkıyor, biri 5’te çıkıyor. Görüşme
olanağımız çok kısıtlı. Kimsenin kapısını çalıp
sizin evdeki ev işçisiyle görüşeceğiz diyemiyoruz. Ben Antalya’daki birçok ev işçisiyle
otobüs duraklarında tanıştım. Çok sayıda ev
işçisi var. Üye olmayabilir ama iletişimde olduğumuz çok sayıda ev işçisi var. Antalya’da,
İzmir’de, Bursa’da, İstanbul’da… Daha önce
bir akademimiz vardı: Süpürge Akademisi.
Orada eğitimler verdik. Çok fazla ev işçisine
ulaştık. Ev işçilerinin dönüşümleri çok güzel oldu, daha bilinçli oldular. Kendi haklarını
daha çok aramaya başladılar, İmece’yi sahiplendiler. Resmi üye sayımız az olabilir ama çok
fazla ev işçisiyle iletişim hâlindeyiz.

yorsan da sigortalanıyor. Formun bir köşesinde bir takvimcik var. Hangi gün geldiyse
orayı işaretliyor işveren. SGK’den alıyor o
formu. Tekrar SGK’ye götürüyor. %2’lik bir
primle günübirlik sigorta oluyor ama bu sadece iş kazası ve meslek hastalığına bağlı.
Yani ev işçisinin ne emekliliğine yansıyor ne
sağlık güvencesine yansıyor, sadece işvereni koruyan bir yasa çıktı.

Tülay: Bu yasa işverenleri koruyor çünkü
işverenin evine birisi geliyor ve bu ev işçisi
iş kazası geçirebiliyor; bu kaza çoğu zaman
cinayetle sonuçlanıyor. Mesela Fatma Aldağ, Rukiye Şimşek gibi davaları takip ettik.
İşverenleri de epey zorlayan bir yerde duruyor. Bizim ulaştıklarımız daha da az ama
bizim temas etmediğimiz, basına düşmeyen
bir sürü vaka da var. Ya da mesleki hastalık,
düşme, sakat kalma gibi… Yasa ev işçilerini
koruyan bir yerde değil de ev işçisinin başına bir şey gelirse işveren suçlu olmasın. Yani
bu eve giren ev işçisinin kaydı var ve başına
bir şey gelirse bak ben sigorta yapmıştım,
kayıtsız çalıştırmadığımı ispat etmek için
yapılan bir sigorta. Ev işçisini düşünen bir
yasa olsaydı primine yansırdı. Sadece o eve
girdiğine kayıtlı çalışmasını sağlıyor. Emekliliğine, sigortasına, emeklilik prim gününe
yansımıyor. Güvence olarak durmuyor. Bu
yüzden bu yasa işverenleri koruyan bir yerde duruyor. Yazılı yoklama kâğıdı gibi. Birçok ülke var ev işçilerini sigorta kapsamına
Röportör: Sosyal Sigortalar Kurumunun alan.
sitesinde bir form var. Aylık 10 günden az/
Minire: Türkiye’de 1 milyonu aşkın ev işçifazla çalışıyorsa o formun doldurulması ge- si var bu arada ama bunun %80’i sigortasız,
rekiyormuş...
belki de daha fazla.

Minire: İmece ile 2010-2011 yıllarında tanıştım. 2009’da iş kazası geçirdim. Cam silerken
3. kattan düşmüştüm. Tedavim uzun bir süre
sürdü. Defalarca operasyon geçirdim. İmece’nin belgeselleri var. Gündelikçi belgeseli
Antalya’ya gelmişti. Bir arkadaş vesilesiyle
Minire: Evet, o bir ara çıktı... Ev işçilerine
o gösterime gitmiştim. Ben de orada tanışmüjde diye bir paket açıklamışlardı. 10 günRöportör: Ev işçileri aktif olarak bu formu
tım. Benim aradığım İmece, İmece’nin aradıden az-10 günden fazla çalışanlar. Aynı eve kullanıyorlar mı?
ğı bendim. Orada onu anladık. Arkadaşlarla
10 günden fazla gidiyorsan işveren ev işçisikonuştuk, sohbet ettik. Ben yalnızdım, tek
Zeynep: Çoğu farkında bile değil.
ni sigortalamak zorunda. 10 günden az gidi-
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Röportör: İşverenler bu formu imzalamak kaldılar. Çoğu göçmen ev işçisi virüs getireceği için dışarı izinlerini kullanamadılar.
istiyorlar mı?
Minire: Benim çevremde bana soranlar Hele evin dışındakilerin çoğu işsiz kaldı.
var. Ev işçisi alacağız, nasıl sigortalayabi- Hiçbir sosyal güvenceden faydalanamadıliriz diye... Bir gün alacak, bahar temizliği lar. Biz o dönem uluslararası bir dayanışma
var ya geleneksel olarak ilkbahar, sonba- örgütledik. Arjantin, Hindistan, Güney Afhar… Bilinçli kişiler bir gün de olsa sigorta rika’daki işçilerle ortak bir dayanışma. Bir
yapmak istiyorlar. Ben de anlatıyorum; onu havuz oluşturuldu ve o havuza ev işçileri
o gün sigortalarsanız sadece iş kazası ve belirli bir miktar dayanışma fonu koydu ve
meslek hastalığına karşı kendimizi korumuş dayanışma bütün dünyadaki ev işçileri araoluyoruz. Başına bir şey gelirse işte %2’lik sında bölüşüldü. Biz de Türkiye’de İmece Ev
primle ben sigortasını yaptım diye. İşve- İşçileri Sendikası olarak yaptık. Aslında burenler de öğrenince şaşırıyor bu duruma. gün ev işçilerinin sosyal güvence, emeklilik
Bunu zaten yapmak zorundayız diyorlar hakkı, işçi sağlığı ve iş güvencesinin sağlanama böyle yaparsak ev işçisine hiçbir ya- ması için ILO C 189 ve ev işçilerinin iş yasası
rarı yok. Ne yapalım diye işverenler de so- kapsamına alınması lazım. 10 günden az 10
ruyor yani. Ek olarak bilmeyen çok işçi ve günden fazla ayrımının ortadan kaldırılması
işveren var. Şöyle söyleyebilirim; işverenler lazım. Tamamen Minire ablanın dediği gibi
evini, arabasını, bütün mal varlığını sigorta- işverenleri koruyan bir yasa çıkardılar ve
latıyor ama onun evine bakan, çocuklarına borçlar kanununa koydular. Ev işçisi olarak
bakan, onları işe hazırlayan, akşam geldik- 10 günden fazla giden var ama onlar da şirlerinde evlerini tertemiz, yemeklerini yapan ketten ya da Minire ablanın söylediği gibi iş
kişinin ne bir araba kadar değeri var, ne bir yerlerinden sigortalanıyor ama bizim taleev kadar. Oysa bütün mal varlıklarını sigor- bimiz tamamen iş yasası kapsamına alınıp
talıyorlar. Arabasının kaskosunu yapıyor ev işinin bir iş olduğunun tanınmasıdır. Ev
ama ev işçisinin yok. Oysa ev işçisi o evde işçilerinin yaptığı işin şu an Türkiye ekonoçalışmasa o ne düzenli işini yapabilir ne o misine çok ciddi bir katkısı var. O işler yapılkadar verimli olabilir. Yarı yarıya onların işi- mazsa o çark dönmüyor yani. Ne işine gideni kolaylaştırıyoruz, belki de %50’den fazla bilir o işverenler ne çocukları okula gidebilir.
Yeniden üretim sürecini ev işçileri sağlıyor
patronların işlerini kolaylaştırıyoruz.
ve ekonomiye çok ciddi katkıda bulunuyor
Bir de ev işçilerinin şöyle bir durumu var. ama bu görülmüyor. İmece’nin talepleri, ev
Sigortalı olsa bile aylıklı çalışan ev işçilerine işçilerinin taleplerinin görünür olması ve bir
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hakkı da an önce karşılanması.
yok. Aylıklı, sigortalı 30 gün çalışan emekli
olabiliyor ama tazminat alamıyor. PandeRöportör: İmece Ev işçileri Sendikasında
mide birçok arkadaşımızı Antalya’da işten
çıkarttılar. Ev işçileri ne ihbar tazminatı ala- göçmen işçiler de var mı?
bildiler ne kıdem tazminatı. Yarın gelme deMinire: İletişim hâlinde olduğumuz göçdiler ve bitti. Benimle aynı sitede sekiz yıldır men işçiler var ama onların birçoğu kaçak
çalışan kadına yarın gelme dediler o kadar. çalıştıkları için çok fazla görünür olmak isHiçbir şey alamadı. 8 yıllık tazminatı gitti. temiyorlar. İşverenler de göçmen ev işçileÇok vahim.
rini çok ucuza çalıştırdıkları için, bilinçlenir
Röportör: Güvencesiz ve kayıtsız çalışma koşullarının tamamen iyileştirilmesi
için İmece Kadın Sendikası nasıl bir savaş
vermektedir? Bakanlık tarafından da yapılması gerekenleri nasıl listeleyebiliriz?
Minire: Kupon ya da çek sistemiyle ev
işçileri çok kolay sigortalanabilir. Örneğin,
işverenin elinde çek bulunması lazım. Çalıştırdığı kişinin ve kendi bilgilerini iş bitince
yazacak. PTT’den ya da bankalardan bozdurulurken sigorta primi kesilebilir, ev işçisinin sigortası da kesilmiş olur. Günübirlik
çalışanlar için bunu uygulayan birçok ülke
var.
Tülay: ILO C 189 sözleşmesi imzalanırsa insana yakışır bir iş ve güvence sağlanmış olacak ev işçilerine. Özellikle pandemi
sürecinde ev işçileri çok ciddi şekilde işsiz
kaldılar. Hiçbir ödenekten ve sosyal haktan faydalanamadılar. Evet belki iş yasası kapsamında olan diğer işçiler de ölümle
karşı karşıya gelip işlerine gittiler ama en
azından kısa çalışma ödeneği gibi haklara
ulaşabildiler. Ev işçileri bunların hiçbirinden faydalanamadı. Onun dışında özellikle
göçmen ev işçileri evlerde kalmak zorunda

de daha yüksek ücret isterler, haklarını talep ederler diye bizimle görüştürmek istemiyorlar. Çalışan da kaçak çalıştığı için katlanıyor bir şekilde birçok şeye. Göçmen ev
işçilerinin çalıştıkları ortamlar da genelde
yatılı. Depo, gibi kiler gibi yerlerde yaşıyorlar. Kaldıkları yerler çok sağlıklı yerler değil.
Röportör: İş kazalarına yönelik hâlihazırda süren davanız var mı? Varsa ne aşamada? Daha önce açılmış davalarda kazanımlarınız var mı?
Minire: Şu an iş kazası davamız yok. Sendikamızın takip ettiği iş kazalarıyla ilgili,
ölümle sonuçlanmış birçok dava var. Ya
da mesela sendika başkanımızın geriye
dönük sigorta hakkını kazandığı. Benim iş
kazası davam devam ediyor ama hizmet
tespit davasını hâkim 21. celsede reddetti.
Ben haftada 2 gün gidiyordum. Haftada 4
günden az gittiğim gerekçesiyle reddetti.
Bir üst mahkemeye taşıdık. Diğer tazminat
davam devam ediyor. SGK de ev işçileri iş
yasasında olmadığı için senin yaşadığın
kazayı iş kazası olarak tanımlayamayız,
dedi. SGK’ye de böylece dava açıldı.

kazanımı çok önemli….
Tülay: Sendika başkanımız yaklaşık 15 yıl
bir yerde sigortasız çalıyor. Bir süre sonra
hem yaşı ilerliyor hem de mesleki hastalıkları oluyor. İşveren yeterli performansı
göstermediği gerekçesiyle yavaş yavaş işten çıkarıyor. Önce 5 gün-1 hafta giderken
3 güne 2 güne düşürüyor. En nihayetinde
işten çıkarmış oluyor. Ev işçisi arkadaşımız, kendi yaşadığı hak gaspından dolayı
İmece'ye ulaşıyor, öyle tanışıyoruz yani
ve sonra sendika başkanımız oluyor. Dava
süreci epeydir sürüyor. Şimdi bir bilirkişi
raporu istediler. Yaklaşık 13.5 yılını, geriye
dönük primini geri aldı. Çünkü ispat ettirdi. Güvenlik fotoğrafları, işverenin yazdığı notlar vardı. İşveren sadece 2,5 yıl geldi dedi mahkeme boyunca. Sadece 2,5
yıl gelmiş yani. Ocakta bir duruşması var,
sonrasında kesinleşecek. Onun dışında
mahkemeler bilirkişi olarak sendikamıza
danışıyor müzekkere yazıyoruz çeşitli iş
kazalarında.
Röportör: Mahkeme kazanılırsa ev işçileri için çok önemli bir kazanım olacak, değil mi?
Tülay: Evet, emsal karar olmuş olacak.
Çünkü mesela 20-25 yıl işine gidiyor ve sigortası olmadığı için 25 yılın sonunda 25
yıllık prim… Yani iş yasası kapsamında olsa,
sigortası olsa belki emekli olacak. O yüzden bu karar kesinleşirse emsal karar olmuş olacak elbette.
Röportör: İlk başta Çalışma Bakanlığı
tarafından kuralının yazılması gerekiyor…
Minire: Evet, işçi sağlığı iş güvenliği. Ben
o cama çıktıysam bana bir emniyet kemeri olması lazım. Kimyasallarla çalışıyoruz,
bir maskemizin olması lazım. Sadece cam
silerken düşmek değil. Mutfak dolabını silerken sandalyeden düşebilirsin. Banyoyu
temizlerken birçok arkadaşımız ayağı kayarak düşüyor. Yıldız arkadaş mesela dubleks evde merdivenden inerken elektrik
süpürgesiyle birlikte düşmüş. Anlatırken
ben çok etkilenmiştim. Süpürgeye öyle
bir sarılmışım ki hiç kendimi düşünmüyorum, süpürgeye bir şey olursa nasıl öderim
diye düşünmüş. Kendi canını hiçe sayarak.
Kaza her yerde olabiliyor.

Zeynep: Her şeyden sorumlu tutuyorlar,
sanki sen yapıyormuşsun, sen ediyormuşsun gibi. Ben mesela banyo küveti silerken
küvetin camı patladı. Kolum yaralandı, o
yaralı hâlimle temizlik yaptım. Doktora
gidip dikiş attıracağım yerde, dikiş attırmadım evde çalıştım. Ben de o işi bıraktım ondan sonra. Bir hafta işe gidemedim
kolumdan. Hâlâ kolumda yara izleri var. O
yüzden biz de diyoruz ki devlet tarafından
normal işçiler gibi biz de iş yasası kanununa kapsamına alınırsak en azından işçi
olarak gözükürüz. Ev işi iş, ev işçisi işçidir
Röportör: Geriye dönük sigorta hakkı deriz.
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Minire: İş yasasına girersek bir mesai
saatimiz olur. İş tanımı olur. Bugün çamaşır mı yıkayacağız, ütü mü yapacağız,
evin temizliği mi ama bizim iş tanımımız
olmadığı için bütün işleri bir günde yapmak zorundayız.
Zeynep: Saatlerimiz de denetlenmiyor,
sabah 8’de gidip akşam 9-10’da çıkanlar
var. Kedi, köpek bakımı her şeyi yapıyoruz.
Minire: Evet, aynen öyle. Mesai ücretimiz yok. O iş bitene kadar o evdesin. İstersen 10’da bitsin akşam. Benim çalıştığım
evde iki kedi, iki köpek vardı. Hem o hayvanlara bakıyordum hem çocuklara bakıyordum. Çocuklar daha sonra üniversiteyi kazandılar, İstanbul’a geldiler. Ben
Antalya’da yaşıyorum. Çocuklarla ben
de gittim mesela. Kendi evimi, çoluğumu
çocuğumu bırakıp İstanbul’da onların evlerini yerleştirdik. İki ayda bir gidiyordum
tekrar onların evini temizlemeye. Ekstra
bir şey vermiyorlardı. Sadece bağlı bulunduğun ev değil. Annesinin günü oluyordu mesela oraya misafir geliyordu,
oraya götürüyordu beni. Eşinden ayrıydı
benim çalıştığım kadın. Haftada bir gün
eşinin evine gitmeye başladım. Aynı ücrete tabii. Daha sonra dedim ki ben bunu

yapamayacağım. Oraya gidince benim
Minire: Kapanış sürecinde maddi olaburadaki işlerim aksıyor. Ekstra bir şey rak çok zorluk yaşadılar. Psikolojisi boalmıyorum. Niye orada bir günde bütün zulan çok ev işçisi var. Temel ihtiyaçlaher şeyi yapmak zorundayım.
rını karşılayamadılar. Daha sonra ölümü
göze alıp çalışmak zorunda kaldılar. Ya
açlıktan ölecek ya virüsten ölecek, yapaRöportör: Pandemi sürecinde neler cak bir şey yoktu. Ücretler düştü. İş yükü
yaşadınız?
arttı. Pandemi sonrasında da pandemi
Tülay: Kayıt tutmadık ama pandemide boyunca da. Yani pandemi hâlâ geçmiş
ilk başta çoğu ev işçisi işsiz kaldı. Sonra değil, devam ediyor. Ekonomik kriz artıaçılmayla birlikte işlerine döndüler ama yor, işçilerde iş yükü de artıyor.
bu sefer aynı zamanda virüs de daha açık
Zeynep: Şu an da açlıktan ölmeye
hâle geldi. Çeşitli ekipmanlar ev işçileri- mahkûmuz. Haftada bir gidenler 15 günne sağlanmadı. Çünkü o dönem bir ara de bir gidiyor, 15 günde bir gidenler ayda
maske krizi yaşandı. Onun dışında çeşitli bir artık. Pandemide hastalık var diye,
siperlik, eldiven gibi ekipmanlar da ayrı şimdi kriz var diye. Bir sürü işçi arkadaş
ücretler yani. Bizim taleplerimizden biri- işsiz.
si bu ekipmanların sağlanması. Bir diğer
konu; işverenler yani patronlar ev işçilerinden daha fazla hijyen daha fazla çaRöportör: Bizimle gerçekleştirdiğiniz
maşır suyu kullanmasını istediler. Daha röportaj için çok teşekkür ederiz. Son
fazla enerjisini verip evde virüs olduğu olarak bir mesajınız var mı?
için daha fazla kimyasal maddelerle teMinire: Son olarak şunu söylemek ismas etmesini istediler. Ev işçisi arka- tiyorum. Bütün ev işçilerini İmece ev işdaşlarımızın en çok bize söyledikleri şey; çileri sendikası çatısı altında birlikte müpandemiden önce de çalışıyorduk ama cadele etmeye ve sesimizi yükseltmeye
pandemiyle birlikte iş yükümüz arttı. davet ediyorum. Size de ayrıca teşekkür
Çünkü daha çok hijyen daha çok temizlik ediyorum, bizi konuk ettiğiniz ve sesimibeklenmiş oldu.
ze ses olduğunuz için.
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Haklarımız

Stj. Av. Buse Sezen

Anayasal Bir Hak: “Sendika Kurma Hakkı”
2022 Türkiye’sinde de kadınlar; yalnızca kadın
oldukları için maruz kaldıkları hak gasplarının,
şiddetin, cinsel saldırının, tacizin, baskının yanı
sıra
sahip
oldukları
haklara
yönelik
saldırılara karşı hem kadın olduğu için hem çalışan/işçi kadın oldukları için mücadele etmeye devam edecekler.
Pandemi dönemi işçilerinin zaten iyi olmayan çalışma koşullarını tümden kötüleştirdiği
tespitini yapmak zor olmasa gerek. Zaten insanlık dışı koşullarda çalışan işçi sınıfı, pandemi
ile birlikte işlerini kaybetme korkusu taşıyarak
çok daha kötü şartlara ve pandeminin risklerine maruz bırakıldı. Bu koşullara karşı çıkanlar
Kod-29 ile tazminatsız şekilde işten çıkarıldılar.
Tüm bu süreç kadınlar açısından çok daha
yakıcı biçimde ilerledi. Okulların kapanması ile
birçok kadın çocuk bakımı için işten ayrılmak
zorunda kaldı. Eve kapanma ve hijyen hassasiyeti kadınların sırtına yüklenmiş ev işlerini çok
büyük oranda artırdı. Kadınlar asgari ücretin
dahi altında bir ücretle sigortasız ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edildi. Kod-29 ise ayrı
bir kaygı sebebi oldu kadınlar için. Kadınların
zaten her davranışlarının ahlaksızlık olarak nitelendirildiği bu eril yapıyı güçlendirdi. Ailesine
Kod-29 ile işten çıkarıldığını söyleyen kadının,
önce ailesini “ahlaksız” olmadığına ikna etmesi
gerekti. İkna etse dahi çalışma hayatına binbir başkaldırıyla girmiş olan birçok kadının bir
daha çalışma hayatına dönememesi söz konusu oldu.
Bunlar yaşanırken eksikliğini en yakıcı biçimde hissettiğimiz şey ise örgütlü bir işçi sınıfı,
güçlü sendikalar ve bu sendikalarda mücadele
eden kadın kadrolar oldu. Bir kez daha gördük
ki sendikaların varlığı kadar, bu sendikalarda
kadınların mücadele öznesi olması da önemli.
Erkek egemen sendikal yapıların da tüm toplumsal yeniden üretim mekanizmalarında olduğu gibi cinsiyetçilikten arınması ancak kadın
mücadelesi ile mümkün. Bu yazıda da tüm işçilerin ve elbette ki işçi kadınların, patronlara
karşı en büyük silahını, yani sendikaları, bir
“hak” olarak ele alacağız.
Öncelikle, sendika kurma hakkının anayasal
bir hak olduğunun altını çizelim. Anayasa’mızın 51. maddesi “Sendika Kurma Hakkı”nı tanımaktadır. 53 ve 54. maddeler de sendikaların
“Toplu Sözleşme İmzalama Yetkisi” ve “Grev
ve Lokavt Kararı Alma Yetkisi”nden bahseder. Elbette, sendika kurma hakkının yalnızca
sendika kurma ve buraya üye olma şeklinde
sınırlandırılması mümkün değildir. Sendika
kurma hakkı, kurulan tüzel kişiliğin varlığının
ve faaliyetlerinin de güvence altına alınmasını
gerektirir. AYM bir kararında “Sendika hakkı,
çalışanların ve çalıştıranların sadece istedikleri sendikaları kurmaları ve bunlara üye olmaları yolunda bir hakla sınırlı kalmamakta,

aynı zamanda oluşturdukları tüzel kişiliklerin
varlığının ve bu tüzel kişiliklerin kendine özgü
faaliyetlerinin garanti altına alınmasını da
içermektedir. Üyelerinin ekonomik, sosyal ve
kültürel ortak menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının, iş uyuşmazlığı çıkarması, toplu görüşme ve toplu sözleşme yapması,
grev ve lokavt kararı vermesi ve uygulaması da
sendika hakkı kapsamında yer almaktadır.” diyerek sendikal hakkın bir bütün olarak kullanılması konusunda hassasiyet göstermiştir.
Sendikaların, var oluşlarını hayatta işlevsel hâle getiren iki temel aracı grev ve toplu iş
sözleşmeleridir. Anayasa’nın 53. Maddesi, iş
yerinde örgütlü sendikaya işveren ile toplu iş
sözleşmesi yapabilme hakkı tanır. Bu sayede
işçiler sendikaları aracılığı ile kendi taleplerini

bileceğimiz tek silah. Bizler, şartlarımızı ve taleplerimizi ancak sendikalar aracılığı ile toplu
iş sözleşmesi masalarında işverene iletebiliriz.
Ancak sendika aracılığı ile bu taleplerin arkasında durup pazarlığını yapabiliriz. Verilecek
her ücrete ve sunulacak her koşula razı gelmek
zorunda olmadığımızı görüp kendi haklarımızı
savunabilir, kendi ihtiyaçları doğrultusunda
talepler belirleyebiliriz. Ve bu taleplerin kabul
edilmemesi durumunda grev yapabilme hakkımızı ancak sendikalar aracılığı ile kullanabiliriz. Tüm işçi haklarının korunması için sendikaların varlığı kritik. Kadın işçilerin talep edeceği
kreş hakkı, süt izni hakkı gibi spesifik taleplerin
hayata geçmesi de ancak güçlü sendikaların
bu hakları işverenlere sağlam bir irade ile dayatması sonucu kazanılabilir.
Maalesef ülkemizde sendikalı olma oranla-

işverene iletebilir ve bu talepler için pazarlık
yapabilirler. Ayrıca bu toplu iş sözleşmesinden yalnızca sendika üyesi işçiler değil, yararlanmak isteyen tüm işçiler yararlanır.
Bir diğer araç olan grev hakkı ise toplu iş
sözleşmelerinde uyuşmazlık çıktığı zaman
kullanılabilen bir hak olarak tanımlanmıştır.
ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi grev hakkını, “İşçilerin mesleki çıkarlarını korumayı ve
geliştirmeyi sağlayan ve sendika hakkı içinde
yer alan bir temel araç” olarak kabul etmiştir.
Tüm demokratik, hukuk ülkelerinde grev; işçilerin işveren karşısındaki pazarlık güçlerini artırma amacıyla kullandıkları temel bir yöntem
olmuştur.
Sendikalar, işçilerin yani aslında bizlerin patronlara karşı sınıfsal ve toplu biçimde kullana-

rı çok düşük. Kadınların sendikalı olmalarının
önünde toplumsal, sistemsel, ailevi birçok
engel duruyor. Kadın emeğinin en yoğun olduğu hizmet sektöründe dahi kadınların sendika üyesi olma oranları erkeklere kıyasla düşük. Bu sebeple kadın işçilerin bir özne olarak
kendi sözlerini söyleyebilecekleri sendikaların
içinde olmaları, böyle bir sendika yoksa da bu
sendikayı kendi elleriyle yaratmaları hayati bir
önem taşıyor.
Bugün sendikaların kadınlara, kadınların da
sendikalara ihtiyacı var. Tüm iş kollarında hakları gasp edilen, emekleri sömürülen, güvencesiz çalıştırılan kadınların; sendikalarda aktif
rol almasına ihtiyaçları var. Erkek egemen yapısından arındırılmış, güçlü bir sendikal mücadeleyi hep birlikte yaratabiliriz.

SÖZLÜK

Mağdur Suçlayıcılık Nedir?
Yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle kabahati o mağduriyeti yaşayan kişiye yapıştırarak faili aklayan yaklaşım. Örtük ya
da açıkça mağdurun şiddeti hak ettiği telkin edilir. Kişinin yaşadığı şiddeti gizlemek zorunda kalmasının önemli sebeplerinden biridir. Cinsel şiddetin sürekli mağdur olan kişi üzerinden konuşulmasına, faillerin yok sayılmasına neden olur. Cinsel şiddet üzerine
konuşan, yazan, yorum yapan herkesin, kendinde ve diğerlerinin yaklaşımında mağdur suçlayıcılık olup olmadığını sorgulaması ve
üzerine farkındalık geliştirilmesi önemlidir.*
*https://cinselsiddetlemucadele.org/kavramlar-sozlugu/
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Röportaj

Röportör: Merve Bayramoğlu

2020’Lerin DİSK’i Kadınların DİSK’i
DİSK’in ilk kadın genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Türkiye’de kadın işçilerin sendikal alandaki mücadelelerinden çalışma
hayatında kadınların karşılaştığı ayrımcılıklara, göçmen kadın işçilerden ev içi görünmeyen emeğe kadar çok geniş bir yelpazede kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm yöntemlerini konuştuk.
Röportör: 2018 yılında DİSK’in ilk kadın genel başkanı olarak seçildiniz. Siz seçildikten sonra DİSK’te neler değişti?
Arzu Ç.: DİSK’in içinde ya da DİSK’e bağlı
sendikalarda, genel olarak da bütün sendikaların içinde kadınların örgütlülük düzeyi
erkeklere göre oldukça geride. Oysa Türkiye
işçi sınıfının yapısına baktığımızda hizmet
sektörünün de artışıyla beraber kadın çalışan oranında ciddi artış söz konusu. Ama
bu sendikal örgütlenme ve sendikaların karar mekanizmalarındaki kadın sayısında
ciddi bir artışa neden olmuyor. Ben 2013’te
DİSK’in kadın genel sekreteri olarak seçildim. O döneme kadar konfederasyon düzeyinde ilk kadın yönetici olmuştum. 2018’de
DİSK Genel Başkanı oldum. Konfederasyon düzeyinde Türkiye'de bu bir ilk oldu. O
gün söyledim, hâlâ da söylüyorum. Benim
DİSK’in ilk kadın genel başkanı olmam tabii benim açımdan çok büyük bir gurur, çok
büyük bir onur. Abdullah Baştürk'ün, Kemal
Türkler’in emanetini taşımak bu ülkede son
derece önemlidir fakat benim DİSK’in ilk kadın genel başkanı olmam ancak kadın işçilerin sendikalarımızda daha fazla örgütlendiği, daha fazla söz ve karar sahibi olabildiği
bir sürecin önünü açarsa bir anlam kazanır.
O günden bugüne baktığımızda bir kadın
olarak DİSK genel başkanı olmam birçok iş
kolunda işçilerin daha fazla sendikalaşması
ve DİSK’li olması açısından yüreklendirici bir
faktör olmuştur mutlaka.
Aynı zamanda DİSK içerisinde kadınların
daha fazla söz sahibi olması açısından da
bir dizi tartışma yürütüyoruz. Özellikle tüm
sendikal faaliyetlerimizde kadınların örgütlenmesine dönük ayrı bir çalışma yürütüyoruz. En son 2020’de yaptığımız 16. Genel
Kurul’da da DİSK'in tüzüğünü bir bütün olarak kadın bakış açısıyla elden geçirdik. Hem
toplumsal cinsiyet kavramının tüzüğümüze
girmesi hem kararlar, amaçlar, ilkeler bölümünden örgütsel işleyişe kadar kadınların
varlığını güvence altına olacak birtakım değişiklikler yaptık. Yine bu süreçte 2016’dan
itibaren merkezi kadın eğitimlerine başladık.
Bu, DİSK’te uzun süre sonra ilk kez yapılan
bir çalışma. Her yıl bütün sendikalarımızdan
kadın arkadaşlarımızla, farklı iş kollarından
kadın temsilcilerimiz ve yöneticilerimiz bir
araya geliyoruz. Hem genel olarak kadın ve
sınıf mücadelesini, hem de DİSK’in kadın örgütlenmesini tartışıyoruz. Kararlar alıyoruz
ve hayata geçiriyoruz. Bu anlamda bu yılki
eğitimi de yaklaşık yüz kadar kadın arkadaşımıza farklı iş kollarından kadınların bir
araya geldiği bir toplantıyla geçtiğimiz ay

gerçekleştirdik. Önemli kararlar aldık orada
da. Benim DİSK’in ilk kadın genel sekreteri,
ardından ilk kadın genel başkan olmam DİSK
içerisinde kadın örgütlenmesine ilişkin yapılan çalışmalara kuşkusuz ivme kazandırdı ve
özellikle de 16. Genel Kurul’da aldığımız kararlar, tüzük değişikliği anlamında da bunu
güvenceye almış ve kalıcı bir hâle getirmiş
oldu. Şimdi 16. Genel Kurul'da aldığımız tüzük değişikliklerini hayata geçirecek adımlar
atmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber.
Röportör: 16 Genel Kurul'dan önce tüzükte
neler yoktu? Sonrasında kadın mücadelesine dair neler eklenmiş oldu?
Arzu Ç.: 16. Genel Kurul’dan önce tüzükte
bir kadın dairesi vardı. DİSK uzmanlık daireleri üzerinden çalışan bir kurumdur. Kadın
dairesinin çalışmaları mevcuttu fakat tüzükteki bu kadın dairesi ve DİSK kadın komisyonlarının varlığını biraz daha ileriye taşıdık. Ana yapı taşlarımız sendikalarımızdır
ama aynı zamanda bölge örgütlenmelerimizi çok önemseriz. Bölge temsilciliklerimiz
vardır. Bölge temsilciler kurullarımız vardır.
Bunun yanında bir de bölge kadın temsilciler kurulumuzu oluşturduk. Örneğin Kocaeli
bölge temsilciler kurulu dediğimizde Kocaeli’nde örgütlü bulunan DİSK’e bağlı bütün
sendikaların bütün şube yönetimleri ve iş
yeri temsilcilerinden oluşan bir kurumdur.
Kocaeli’nde bu sayı yaklaşık 200’dür mesela. Yani farklı iş kollarından; belediyeden
metal fabrikasına, lastik fabrikasından hastaneye, gıda fabrikasından tekstil fabrikasına kadar DİSK’in ve sendikalarımızın örgütlü
olduğu işyerlerindeki bütün temsilcilerimizi
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kapsar. Bu, bir mücadele örgütü açısından
çok önemli bir yapı. 12 Eylül öncesinde de
var olan, 12 Eylül sonrasında da devam ettirdiğimiz bir yapı. Eğer bir mücadele örgütüyseniz iş yeri temsilcilikleri o mücadele
örgütünün kılcal damarlarıdır. İş yeri temsilcilerinin, farklı iş kollarındaki temsilcilerimizin DİSK bütünlüğü içerisinde bir araya
getirilmesi çok önemli. Biz bölge temsilciler
toplantısında çok önemli konuşmalar, değerlendirmeler, kararlar alırız ve bunları mücadeleye ve örgütlenmeye taşırız. Örneğin,
en son Kartal’da yaptığımız miting de bölge
mitingiydi. Onun öncesinde Trakya’dan, Kocaeli’nden, İstanbul’dan yani bu bölgedeki
bütün temsilci kurullarımızı toplayıp yaklaşık 650-700 kadar iş yeri temsilcisi arkadaşımızla birebir konuşarak bu mitingi örgütlemiştik. Miting de katılım anlamında, DİSK’in
örgütsel kapasitesinin taşınması anlamında
ve verilen politik mesajlar anlamında önemli
bir adımdı. Dolayısıyla bu bölge temsilciler
kurullarının bir de kadın temsilciler kurulu
ayağını oluşturma kararı aldık. Tüzükte yaptığımız en önemli değişiklik bu. Yine bölge
temsilciler kurulu üzerinden oluşan bir de
bizim merkezi temsilciler kurullarımız vardır,
bu da yaklaşık 1000 kişi civarındadır ve yılda
bir toplamayı hedefleriz. Bölgelerde oluşturacağımız kadın temsilciler kurullarımızın
üzerinde de bir merkezi kadın temsilciler
kurulu oluşturma kararı aldık. Bununla ilgili
de tüzük değişiklikleri yapıldı. Şu an bunların
adımlarını atıyoruz. Bölgelerde yaptığımız
çalışmalarda örgüt temsilciler kurullarımızı
toplamak ve merkezi kadın temsilciler kurulu toplantısını da yapmak, ondan sonra da
önümüzdeki süreci planlamak niyetineyiz.

TİP'Lİ KADINLAR

Röportör: Tüzükte ve sendikaya bağlı daiBu sömürü
ve gündeminiz
istismar, özellikle
eğrelerde eşit
temsiliyet
var mılence beden işçiliği sektöründe çalışmak
dır?
zorunda kalan kadınlar için en olumsuz
sonuçları
çıkarmaktadır.
ÜlkelerinArzu
Ç.: Eşitortaya
temsiliyet
gündemi tabii
DİSK
içerisinde
hep var
ama henüz
bağlayıcı
bir
de, ekonomik
zorluklar
ve istihdam
koşultüzük
değişikliği
biçiminde
değil.
Henüz
larının elverişsizliği nedeniyle eğitimli ve
DİSK’te
birsahibi
kota;kadınların
kadınlar ve
erkeklerin
eşit
meslek
bile
bu sektörlertemsiliyeti
konumunda
de çalışmak
zorunda değil.
kaldığıUluslararası
bilinmektealanda
da
sendikal
hareketin
bu
konuda
birile
dir. Özellikle, ülkelerinden çeşitli vaatler
uygulaması
var.
Uluslararası
toplantılara
kandırılarak, başka ülkelere getirilerek ingittiğimizde, temsilci gönderdiğimizde hep
san ticaretine konu olan, eğitimsiz ve yokmutlaka kadın erkek eşit temsiliyet yönünde
sul kadınlar için durum çok daha vahimdir.
yaklaşımlar söz konusu. Biz bunu fiili olarak
Bu kadınlar zorla beden işçiliği sektöründe
gözetiyoruz ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz
çalıştırılmakta,
pasaportlarına
insan
taama
bunun bağlayıcı
bir hâl alması da
önemcirleri
el konularak
kaçmaları
lidir.
DİSKtarafından
içerisinde kadın
örgütlenmesinin;
önlenmekte,
kimi durumlarda
bile
bölge
kadın temsilciler
kurulları, ücret
merkezi
ödenmeyerek
maruz
kalmakkadın
temsilciler sömürüye
kurulları, kadın
dairesinin
tadırlar.
Yakalanan
kadın
tüccarları cezadaha
organize
çalışması,
sendikalarımızdada kadınlara DİSK
bir mağdur
olmakki landırılsa
kadın komisyonlarıyla
kadın komisyonu
sürecindeonları
de
tan ilişkilerinin
çok, suçlu genişlemesi
gözüyle bakılmakta,
mutlaka
adımlar
atacağımıza
inanıyorum.
rehabilite edecek ve eski sağlıklarına kavuşturacak politikalar yürütülmemektedir.
Röportör: Türkiye’de kadın işçilerin en büGöç nedir?
süreçleri, kadınların bağımsız
yük problemi
birer birey olarak karar verici durumda
oldukları
ve “aile,hayatın
akrabalık,
arkadaşlık
Arzu
Ç.: Toplumsal
bütününde
ya-ve
komşuluk
ya da hemşerilik
bağlarına
dayaşadığımız
eşitsizlik
ve ayrımcılıkları
çalışma
narak kurulan
güvenerek”
göç
ettikhayatında
hep ağlara
yaşıyoruz.
Öncelikli
sorun
gerçeği gözden
çözümbuleri
ayrımcılığın
daha işekaçırılmadan
alım sürecinde
başlaması
ve dolayısıyla
işsizliğidir.
Türlenmelidir.
Bununla kadın
birlikte
kadın göçünün
nokta
kadınlarınçalıştığı
söz konusu
sektörlerde
eşit koşullarda
bir çalışma
hayatı
kiye’yi
yöneten
iktidarın
politikalarından
giderek
arttığı 1970’li
yıllara
kadar yapılan rın
için
mücadeleye
devam
ediyoruz.
dolayı
işsizlik
oranları
göç Türkiye’de
çalışmalarızaten
cinsiyet
körü
olarakçok
de- yoğunlaşmalarının ve artan uluslararası
yüksek.
Türkiye
ekonomisi
2018’den
bu
yana
ğerlendirilebilir. Örneğin genel olarak Batı hareketliliklerinin arkasındaki cinsiyet ilişDİSK’in evönem
işçileri
gibi güvenistihdam
yaratma
kilerini sorgulaması
kazanmaktadır.
Afrika’yı
ele alankapasitesini
çalışmalar kaybetmeye
kadınlara göç Röportör:
ve bu
esnek
çalışan
kadın işçilerin
başladı.
Ekonomik
kriz bunun
sonucu.
Ar- cesiz
Ayrıca
sektörel
ayrışmanın
sınıf, özlük
etniksüreçlerinde
erkeklerin
pasif
izleyicileri
hakları
için
bir
çalışması
var
mıdır?
dından pandemiyle birlikte bu tablo daha da
olarak yer vermiş ya da kadınlar sadece te ve cinsiyet kesişimindeki yansımalarını
ağırlaşmış durumda. Dolayısıyla işsizlikteki
kırsal alanlarda göç eden eşlerinin ardın- irdelemek gerekmektedir. Feminist araşÇ.: Öncelikle bütün güvencesiz ve esgenel artışla beraber özellikle kadın işsiz- Arzu
tırmaların önemli bir özelliği, hane halkı
da kalan ve hane içi yükümlükleri yerine nek
çalışma biçimleri kadınlardan başlayarak
liğinde de ciddi bir artış var. İşsizlik türleristratejileri ve güç ilişkileriyle göç politikagetiren
anneler
olarak
kodlanmışlardır.
işçi
sınıfının bütününe yaygınlaştırılıyor. Şu
ne baktığımızda en yüksek oranın tarım dışı
larının kadınlar üzerindeki etkilerini anaOysa
aile
birleştirmesinin
yanı
sıra
eğitim,
genç kadın işsizliğinde olduğunu görüyoruz. anda yine tırnak içerisinde güvenceli esnekBu noktada
göçün
sığınma, %40’ların
vasıflı işlerde
çalışma
amacıyla liklize
de katmış
denilen,olmalarıdır.
esnek çalışmanın
yaygınlaştıNeredeyse
üzerinde.
Yani kadınlar
kadınlar
ülkelerindeki
patriarkal
baskı
çalışma öncelikli
izniyle veya
olarak
hedef rıldığı
tüm için
politikaları
hükümet
ve işverenler
açısından
sorunizinsiz
çalışma
hayatında
mekanizmalarına
karşıhayata
bir direnme
olanagiriş yapabilmektedirler.
Bunun hep
kadınlar üzerinden
geçiriyorlar.
işeülkelere
alım sürecinde
yaşadığımız ayrımcılıkğı sunmasına
daüzerinden
dikkat çekilmiştir.
Yapılan
kadınlar
sınıfın bütünügöçmenlerin
tıryanında
ve kadınkadın
işsizliğidir.
Çalışma sadece
şansını fuhuş
elde Özellikle
özellikle
Bloku
ülkeyaygınlaştırılıyor.
Bueski
çokDoğu
önemli.
Özellikedebilen
kadınlar
açısından da
bu yanlış
ayrımcılık
sektöründe
çalıştıklarına
dair
var- nearaştırmalar
eden
kadınların,
yüksek
eğikadınlaragöç
özgü
toplumsal
görevler
olarak
vesayımlar
eşitsizlikler
hayatında
da devam lelerinden
daçalışma
literatüre
yansımıştır.1970’li
tarif
edilen
çocuk-yaşlı
bakımı,
ev
işleri
gibi
ediyor
ve özellikle
kadın
aynı işi yapyıllardan
itibaren
göçişçiler,
çalışmaları,
erkek tim düzeyleri ve meslek sahibi olmalarına
nedeniyle
de kadınların
bunu
dahaülkeler
fazla
tıkları
erkek
işçilerden
daha
düşük
ücrette,
dikkat
çekmiştir.
Ancak göç
ettikleri
merkezli bakış açısından sıyrılmış, kadın- işler
ettiği ve kadınlar
açısından
çok iyi bir
daha
koşullarda,
daha
düşük
nite- tercih
bu kadınların
profesyonel
uzmanlıklarıyla
larınolumsuz
deneyimlerine
yer
veren
analizler
şeymiş gibi sunuluyor. Oysaki bu yaklaşım
likte
işlerde çalışmaya
bırakılıyor.
yapılmıştır.
Bu erkenmahkûm
dönem feminist
göç ilgilenmemekte, daha çok onların eğitimli
değil. Kadınlar da erkeklerle, aynı işi
Bazı işlerin kadın işi olarak görüldüğü, bazı doğru
çalışmaları mevcut literatürde kadınların ve uzman kadınlar olarak her işi yapmaya
erkek çalışanlarla, işçilerle eşit koişlerin ise hiç kadın istihdam edilmeyeceği yaptığı
görünürlüklerini artırmayı hedeflemiştir. hazır olmalarıyla ilgilenmektedir. Neolibeve bu sorumlulukların toplumsal bir
yönünde yaratılan algı kadınların çalışma şullarda
ral politikalar ve formel iş gücü piyasasının
Erkek egemen sosyal ve kültürel kalıplar biçimde
yerine getirildiği ortamlarda çalışhayatında kendilerini gerçekleştirmesi açıdaralması ile haneler kadın emeğine daha
bağlamında
göçmen
kadınların
kaynak
ülma
hakları
vardır. Ev işçilerinin örgütlenmesi
sından da önemli kısıtlar oluşturuyor. Bütün
bağımlı hâle gelmiş ve kadınların göçü
kelerdeki
ikincil
konumları
çözümlenmiştir.
bunlar aslında en önemli sorunlar. Kadın- konusunda Türkiye’de çeşitli deneyimler var.
hane halkı direniş stratejilerinin bir parçası
Özellikle
yıllardan
itibaren
yapılan
ların
çalışma1980’li
hayatına
katılımı
önündeki
en Bizim de Genel-İş sendikamızın konut işçileri
olmuştur.
feminist
çalışmalarda,
akımlarında
Ankara ve İstanbul’da ayrı şube olaönemli
engel
kadına özgü “göç
işler olarak
tarif şubesi
kadınların
konumlarının
yapısı, rak çeşitli çalışmalar, örgütlenmeler yürütüedilen
çocuk-yaşlı
bakımı, evheterojen
işleri gibi işlerin
iş gücü
varlıkları,
refaha lüyor. Ciddi kazanımlar da söz konusu ama
kadına
özgüpiyasalarındaki
işler olarak görülmesi
ve bunun
birkatkıları
toplumsal
bakış politik
açısıylafaaliyetleri
ele alınmaması
ve artan
vurgu- bu alanın kendisi ev içi kadının görünmeyen
nedeniyle
de1980’lerin
birçok kadının
çalışmak
istedi- emeğinin açığa çıkartılması ve bu konuda
lanmıştır.
sonunda
gerçekleşen
ği sosyo-ekonomik
hâlde çalışma hayatına
katılamamasıdır.
dönüşümlerle
birlikte kazanımlar elde edilmesi ve toplumsal algı
Dolayısıyla
kadınlarınartışı,
çalışma
hayatına
kadın göçhem
akımlarının
feminist
göç yaratılması açısından da son derece önemli.
katılması
yönündeki
engellerin kaldırılması
literatüründe
de yansımasını
bulmuştur.
Röportör: Nakliyat-İş’e bağlı Neo-Trend
hem
işe
alım
sürecinde
başlayan
bu
Bununla birlikte kadınlaşan göç ayrımakımlacılığın kaldırılması, toplumsal cinsiyet ayrım- işçilerinin eylemlerinde kadın işçiler de kurındaki artışın iş gücü piyasasındaki temel
cı bakış açısının ortadan kalktığı ve kadınla- cağında çocuklarıyla beraber direniş alanıyansımasını fuhuş ve ev hizmetleri sektörlerinde bulduğu gerçeği reddedilemez. Bu
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na geliyorlar. Direnen kadınlara söylemek
istedikleriniz nelerdir?
Arzu Ç.: Türkiye’de nerede bir direniş varsa,
nerede bir mücadele varsa, bu ister haksız
nedenle işten atılmış ister sendikal nedenle
işten çıkartılmış işçiler olsun, fabrika önündeki bir direniş olsun, isterse deresine, ormanına, ağacına sahip çıkan bir direniş olsun, bunların en önünde hep kadınlar var.
Bunu bir kere görmek lazım. Bu anlamda bizim birçok sendikamızın, birçok örgütlenmesinde de yine kadın işçilerin bu şekilde işten
çıkartıldığını ve direnişlerin en ön saflarında
yer aldığını görüyoruz. Mesela benim kendi iş kolum Sağlık-İş kolunda kadın çalışan
sayısının da yüksek olması nedeniyle bizim
bütün direnişlerimiz aynı zamanda bir kadın
direnişidir. Kadınlar da direnişin içerisinde
yer aldığında gerçekten o direnişin kaybedilme ihtimali yok. Kadınların merkezinde
olduğu hiçbir direniş aslında yenilmez. Er ya
da geç mutlaka kazanım elde edilir. Direnişin
sonunda ortaya çok büyük kazanımlar çıkar.
Tek tek direnişin içinde yer alan kadınlar, onların en yakın çevresi çocukları başta olmak
üzere yakın çevresi ve yürütülen mücadelenin kendisi çok önemli kazanımlar ortaya
çıkartır. Bu kurumda kadın arkadaşlarımızın
ön saflarda olduğu birçok direniş yürüttük
ve hepsinde de çok önemli kazanımlar gerçekleştirdik. Neo Trend işçileri de bu açıdan
mücadelede son derece önemli. Ben bütün
işçi arkadaşlarımıza, işine, ekmeğine, sahip
çıkması ve bunun için de gerekirse her türlü haksızlık, hukuksuzluk karşısında direnme
hakkını sonuna kadar kullanmanın son derece onurlu bir şey olduğunu ifade etmek isterim.

TİP'Lİ KADINLAR

Dünya üzerinde bence en önemli şey, en
onurlu iş, işi için, ekmeği için, çocuklarının
geleceği için haksızlıklar karşısında direnmektir. Dik durabilmektir. Tabii ki kadın işçilerse bu süreci daha ağır yaşıyor gerçekten.
Örneğin, çocuğuyla direniş alanına gelmek
zorunda kalıyor veya direniş sürecinde hayatlarındaki erkekler tarafından alıkonulmak
isteniyor; ağabeyleri olabilir, eşleri olabilir,
babaları olabilir. Bunları da çok yaşıyoruz
ama kadınlar mücadele etmenin, hak mücadelesi vermenin doğruluğu ve gerçekliği
karşısında bunları aşmasını da biliyor gerçekten. Ben de kendi kişisel hayatımda çok
çarpıcı şeyler yaşadım. Bu konuda özellikle
birlikte mücadele yürüttüğümüz tüm kadın
arkadaşlarıma, kız kardeşlerime de bütün bu
eşitsizliklere, ayrımcılıklara karşı toplumsal
hayatın bütününde ve tabii ki çalışma hayatında omuz omuza mücadeleyi büyütme
çağrısı yapıyorum.

özelinde bir çalışması var mıdır?

Arzu Ç.: Göçmen işçilik meselesi Türkiye’de
sendikal hareketin çok temel bir gündemi
artık. Özellikle dünyada neo-liberal kapitalizmin her yerde savaşlarla varlığını sürdürdüğü bir dönemde bizim bölgemizde de
Suriye Savaşı başta olmak üzere çok ciddi
bir göçmen işçilik gündemi oluştu. Türkiye
sendikal hareketi açısından fiili mücadele anlamında en zayıf olunan alanlardan bir
tanesi göçmen işçilerin örgütlenmesi. Bu
konuda bir dizi çalışma yaptık. Bir taraftan
örgütlenmeye dönük adımlar atmaya çalışıyoruz ama göçmen işçilerin çok büyük bir
kısmı kayıt dışı çalışıyor. Dolayısıyla sendikal
örgütlenmeleri son derece zor. Bu konuda
özellikle DİSK olarak bizim göçmen işçiler
dairemiz de var. Çeşitli eylemler, etkinlikler,
basın açıklamaları, paneller, sempozyumlar
yapılıyor ve bu konuda bir bakış açısı oluşturmak için çalışmalar yürütülüyor. ÖnceRöportör: DİSK’in göçmen kadın işçiler likle uluslararası sendikal hareketin bu ko-
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nudaki birikimi ve değerleri bizim açımızdan
rehberdir. Türkiye işçi sınıfı dili, dini, ırkı, cinsiyeti, mezhebi ne olursa olsun bu ülkede; bu
topraklarda emeğiyle çalışan herkestir. Dolayısıyla DİSK, Türkiye işçi sınıfının hak mücadelesini veren bir mücadele örgütü olarak
göçmen işçileri de aynı zamanda örgütlemek ve eşit koşullarda çalışmalarını sağlayacak bir süreci önüne koymuş durumdadır.
Ama bu sürecin zorluklarının tekrar altını
çizmek isterim. Göçmen kadın işçiler en kötü
işlerde, en kötü koşullarda son derece düşük
ücretlerle, asgari ücretin bile altında çalıştırılıyor ve bu tabloyu daha da derin yaşıyor.
Biz şunu biliyoruz, göçmen işçilerin yaşadığı
koşullar, ücretleri, sosyal haklarının bu kadar
olumsuz bir düzeyde olması sadece onların
sorunu değil, Türkiye’de emeğiyle geçinen
herkesin çalışma ve yaşam koşullarını aşağı
doğru çeken bir etki yaratıyor. O nedenle de
bütünlüklü bir bakış açısı ve ortak bir mücadele şart ama son sözüm şu olsun; bu konuda daha yürünecek çok yolumuz var.

TİP'Lİ KADINLAR

Röportör: 10. iş kolunun büyük kısmını
ticaret, büro-ofis çalışanları, çevirmenler, market-mağaza çalışanları vb. “beyaz yakalılar” dediğimiz kesim oluşturuyor ve örgütlenmeye daha mesafeli
bakıyorlar. Bu kesimi örgütlü mücadeleye nasıl çekebiliriz?
Arzu Ç.: Bunun hazır bir cevabı bizde de
yok tabii ama biraz önce 16. Genel Kurul’a atıf yaptım. 16. Genel Kurul’daki en

önemli tartışma konularımızdan bir tanesi ve aldığımız en önemli kararlardan biri
beyaz yakalıların örgütlenmesi konusunda önemli adımlar atmaktı. Pandemi bu
süreci biraz sekteye uğrattı ama bu çok
somut bir geçeklik. Sadece 10 numaralı iş
kolu içerisinde yer alan işyerleri açısından
değil aslında bütün bir çalışma hayatında
farklı iş kollarına yayılmış bir beyaz yakalı
gerçeği var. Kavram tartışmalı bir kavram
olmakla beraber anlaşılsın diye kullanıyorum. Bizim açımızdan mesele tabii bu
kavramdan gidersek, işçi sınıfının iki yakasını bir araya getirmektir. Yani beyaz
yakalılarla mavi yakalıların ortak bir örgütlenme düzleminde buluşmasıdır. Ama
tabi Türkiye’de yerleşik algı işçi dendiğinde kol emeğiyle çalışan ve erkek yapıda…
Esas olarak mavi yakalı diye tarif edilen
ve kol emeğiyle çalışan insanlar gelir akla
ama aslında işçi sınıfı bütün dünyada da
Türkiye’de de nicel ve nitel olarak olağanüstü derecede büyüdü. Ve artık genç
mühendis arkadaşlarımız, mimarlar, avukatlar, hekimler, vasıflı iş gücü diye tarif
edilen üniversite mezunlarının çok ciddi
bir biçimde işçileştiği bir süreci yaşıyoruz
ama tabi bu kesimler özellikle beyaz yakalı diye tarif ettiğimiz topluluk sendikalaşmaya, örgütlenmeye biraz daha uzak.
Daha doğrusu sendikalara uzak. Sendikaları belki biraz daha arkaik yapılar olarak

gören bir yaklaşım söz konusu ama bu sadece onlarla ilgili bir mesele değil. Bence
sendikalarımızın da bizim de bu konuda
öz eleştirel bir yaklaşım içinde olmamız
şart. Kullandığımız dilden araçlara kadar
ya da sendikalarımızın görünümüne kadar bunu değiştirecek bir sürece ihtiyaç
var. Bunun karşılıklı atılacak adımlarla ilgili olduğunu da düşünmek lazım. Beyaz
yakalılar ne kadar sendikalarımızda ve

DİSK’te bir araya gelir örgütlenirse o kadar sendikalarımızı ve DİSK’i değiştirecek,
dönüştürecektir. Çünkü artık Türkiye işçi
sınıfının gerçekliği budur. Bu kaçınılmaz
bir süreçtir. Bu konuda DİSK’in irade olarak atması gereken adımlar var. Genel Kurul’daki kararımız bu tür adımları atmak
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yönünde idi. Tabii ki her zaman fabrika
işçileri, kol emeğiyle çalışan işçiler de olacak ama aynı zamanda beyaz yakalı diye
tarif ettiğimiz işçiler de olacak ve DİSK işçi
sınıfının bütün örgütlerini, bütün farklı niteliklere sahip parçalarını birleştiren, yan
yana getiren bir mücadele örgütü olmak
durumundadır. DİSK’in önündeki sorumluluk da budur.
Röportör: Bitirmeden önce bütün kadın
işçilere söylemek istediğiniz sözleriniz
nelerdir?
Arzu Ç.: Bütün kadın işçilere, bütün sınıf
kardeşlerimize, kız kardeşlerime söylemek istediğim, nerede çalışıyor olursak
olalım hayatın her alanında yaşadığımız
bütün eşitsizliklere, ayrımcılıklara karşı
kadın dayanışması şarttır. Bunu büyütmek hepimizin boynunun borcudur ve kadın işçiler açısından da ister merdiven altı
bir tekstil atölyesinde ister bir metal fabrikasında ister hastanede ister bir belediyede, AVM’de ya da plazada çalışan kadın
işçiler olsun. Bütün işçi arkadaşlarımızın
mutlaka ama mutlaka kafalarındaki sorunları, önyargıları aşarak mutlaka örgütlü olmaları, dayanışma içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum. DİSK içerisindeki
kadın örgütlenmesini birlikte geliştirdiğimiz ve kadınların daha fazla örgütlü olduğu, aynı zamanda DİSK içerisinde daha
fazla söz ve karar sahibi olduğu bir süreci hayata geçirmeliyiz. Biz 16. Genel Kurul’u yaparken “2020’lerin DİSK’i, Emeğin
Türkiye’si” sloganıyla gerçekleştirmiştik.
2020’lerin DİSK’i diyerek 10 yıllık projeksiyon konuştuk. 2020’lerin DİSK’i kadınların
DİSK’i olacak diye de bir iddiamız var. Bu
iddiayı gerçek kılmak da hepimizin yürüteceği çalışmalara ve birlikte büyüteceğimiz bir mücadeleye bağlıdır diyorum ve
ben bütün kadın işçileri DİSK’li olmaya,
sendikalı olmaya ve DİSK içerisinde de
daha fazla söz ve karar sahibi olacak bir
süreci de hayata geçirmeye çağırıyorum.

TİP'Lİ KADINLAR

Röportaj

Röportör: Eylül Zelal Kaya

“Emek mücadelesini bırakmayın!”

82 gündür grevde olan Belediye-iş sendikasından Merve ve pandemi boyunca hem hastalıkla hem de hak
gaspıyla mücadele eden Sağlık Emekçileri Sendikası’ndan Aysun ile kadınların sendikal mücadeledeki yeri hakkında görüştük. Kendi deneyimlerini ve fikirlerini bizlerle paylaştılar.
Röportör: Sendikanın sizin hayatı- Bu durumun en büyük sebebi ülkede
nızdaki değiştirici ve dönüştürücü uygulanan politikaların bekar annelerin yanında olacak şekilde düzenetkileri nelerdir?
lenmemiş olması. Çocuğunuzla yalAysun: Açıkçası sendikal mücadeleye nız başınıza ilgilenirken ve bir yandan
katılmadan önce apolitiktim. Çalışma çalışırken izole bir yaşam sürmeye
hayatımda yaşadığım sorunlar, hak mecbur bırakılıyorsunuz.
gaspları ve maruz kaldığım mobbing
karşısında nasıl tavır almam gerekti- Röportör: İşçi kadınların sendikaya
ği konusunda inanın bir fikrim yoktu. katılımını arttırmak ve sendika yöBunun sebebi çok küçük bir ilçede do- netiminde aktif olmasını sağlamak
ğup geleneksel bir şekilde yetişmem için önerileriniz nelerdir?
olabilir diye düşünüyorum. Sendikal
mücadele etmek, örgütlü hareket Aysun: Kadınlar ferdi olduğu toplum
etmek birçok konuda bilinçli adımlar ve getirilerinin aile içine yansıması
atmamı ve güvende hissetmemi sağ- sebebiyle katı kurallarla yetiştiriliyor.
Buna ek olarak yasaların yetersiz olladı.
Merve: Ben çalışmaya başladığım ması ve işçinin yanında olmaması kagünden beri sendikalıyım. Sendikanın dınları iş hayatında pasifize ediyor.
insanların daha bilinçli yol almasına Mücadeleye ürkek ve tedirgin yakyardımcı olduğunu, daha iyi ücretler laşmalarına neden oluyor ne yazık ki.
Haklarını aramanın belki de tek yolu
olan sendikalardan çekinip geri duruyorlar. Onların yanında daha çok yer
almalı, güven duymalarını sağlamalıyız. İş hayatımızda yaşadığımız tüm
sıkıntılarla yalnızca birlik olarak baş
edebileceğimizi göstermeliyiz. Kadınların birlik olmaya her zamankinden fazla ihtiyacı var! Birliğimizi göstermeli, onlara çıkacakları bu yolda
yalnız olmadıklarını hissettiemeliyiz.
Merve: Bence kadınlar sendikalı olmaya doğuştan hazır. Çünkü olduğumuz toplumdan ötürü haklarımızı
ve hayatlarımızı savunmak yaşamımızın hep bir parçasıdır. Tabii bir de
kadınların iş gücüne katılım düzeyi ve
istihdam içerisindeki yeri sendikaya
ve çalışma koşulları oluşturduğunu katılımlarını etkiler. Kadınlar istihdam
düşünüyorum. Hak ve kazanımları- içerisinde birçok ayrımcı politikaya
mız konusunda sendika sayesinde bi- maruz kalmaktadır. Çalışan kadının
bilinçlenmesi toplumdaki eşitliğin telinçleniyoruz.
melini atacaktır. İşçi kadınlar hak ve
Röportör: Anlıyorum, peki sendika çıkarlarını koruyacak sendikalara üye
çalışmalarında hiç kadın olduğunuz olup mücadeleye katılmalıdır.
için zorlandığınız oldu mu?
Röportör: Bize vakit ayırdığınız için
Merve: Bağlı olduğum sendikada ka- çok teşekkür ederiz. Son olarak bir
dın yahut erkek olmamız değil, emek- mesajınız var mı?
çi olmamız önemli olduğu için sendikal faaliyetlerimde cinsiyetimden Merve: Kadınlar çok güçlü ve emeğiötürü hiçbir zorluk yaşamadım. Sen- nin farkındadır, kendini ezdirmemeyi
dikam, özellikle kadın işçilerin önünü ve direnmeyi çoktan görev bilmiştir.
açmaya, onlara çeşitli sorumluluklar Dolayısıyla hak gaspına uğradığında
vererek aktifliklerini arttırmaya yöne- nasıl başa çıkacağını da çok iyi bilir.
Buradan tüm kız kardeşlerime seslelik çaba gösteriyor.
Aysun: Benim de kadın olmamdan niyorum: Emek mücadelesini bırakziyade bekar bir anne olmam sıkıntı mayın!
yarattı. Çalışmalarda aktif olamadım.
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13 Kasım - MERSİN

EYLEM GÜNLÜKLERİ
14 Kasım – İZMİR

21 Kasım – İSTANBUL / Ataşehir

21 Kasım – İSTANBUL / Beylikdüzü

21 Kasım – İZMİR

22 Kasım – VAN

Geçinemiyoruz bildirilerimizle
sokaktaydık. Yoksulluk, geçim
sıkıntısı en çok biz kadınları
etkiliyor.

İzmir Kadın Platformu'nun
bileşeni olarak Tarihi Havagazı'nda kahvaltıda buluştuk.
Yapılan basın açıklamasının
ardından serbest kürsüde
deneyimlerimizi paylaştık.

MK üyemiz Ebru Pektaş ile kadın
mücadelesi,önemi,nasıl yapmalı
ve nerede durmalı gibi başlıklarla
imza günü etkinliğinde
beraberdik.

Beylikdüzü ilçe örgütümüze
"Kadına Yönelik Şiddete ve
Yoksulluğa Karşı Yaşamda İnat
Ediyoruz" yazılı afişimizi astık.

Bugün İzmir/Konak'ta bildirimizi
ve bültenimizi dağıtarak
25 Kasım'da kadınları
sokağa çağırdık.

Van Kadın Platformu'nun yapmış
olduğu 25 Kasım etkinliğinde
Van'daki kadınlarla bir araya
geldik.

22 Kasım – İSTANBUL / Avcılar

25 Kasım – MUĞLA

25 Kasım – DİYARBAKIR

25 Kasım – ADANA

25 Kasım – İSTANBUL / TAKSİM

25 Kasım – GAZİANTEP

Avcılar Kadın Platformu'ndan
kadınlar "erkek-devlet şiddetine
karşı isyanımız bitmedi sürüyor"
diyerek sokaktaydı.

Datça, Fethiye, Marmaris,
Menteşe ve Bodrum 25 Kasım
eylemindeydik.

Diyarbakır'da 25 Kasım eylemi
için meydandaydık: "Kadınları
değil, katilleri engelle!"

Adana'da 25 Kasım eyleminde
"Eşitlik, Barış ve Özgürlük
İstiyoruz" dedik.

Taksim'de 25 Kasım için
sokaktaydık: "Kadınlara değil,
katillere barikat"

Antep'te "Krizsiz, şiddetsiz,
savaşsız, eşit ve özgür bir
dünyada yaşamak istiyoruz!"
sözümüzle meydanlardaydık.

25 Kasım - EDİRNE

25 Kasım – KIRKLARELİ

25 Kasım – İZMİR

25 Kasım - AYDIN

25 Kasım – HATAY

25 Kasım – ANKARA

Edirne'de "Eşitlik ve özgürlük
mücadelemizden
vazgeçmiyoruz!" sözümüzle
eylemdeydik.

25 Kasım eyleminde
"Haklarımızdan, hayatlarımızdan,
geleceğimizden,
özgürlüğümüzden,
mücadelemizden
vazgeçmiyoruz" dedik.

25 Kasım eylemindeydik: "Dünya
yerinden oynar, kadınlar
özgür olsa!"

Eylemdeydik: "Mücadelemizden
vazgeçmiyoruz.
Hayatımız bizim!"

İskenderun ve Antakya
meydanlarında
"Şiddete, savaşa, erkek
egemenliğine,
ekonomik krize karşı
İSYANDAYIZ!" dedik.

25 Kasım Ankara eyleminde
"Savaşa, yoksulluğa, erkek ve
devlet şiddetine karşı birlikte
mücadelede inat ediyoruz!"
dedik.

25 Kasım - KONYA

25 Kasım - ESKİŞEHİR

25 Kasım - ANTALYA

25 Kasım - SİNOP

25 Kasım - ÇANAKKALE

30 Kasım - İSTANBUL

"Hayatımız için direnmekten
vazgeçmeyeceğiz!" sözümüzle
eylemdeydik.

25 Kasım eyleminde "Şiddete,
yoksulluğa, eşitsizliğe
karşı mücadele ve dayanışmayı
büyütüyoruz!" dedik.

"Yoksulluğa, şiddete karşı
yaşamda
inat ediyoruz" diyerek 25 Kasım
için eylemdeydik.

Sinop'ta eylemdeydik:
"Şiddetsiz, eşit ve özgür bir
hayat için inat ediyoruz!"

25 Kasım eylemi: Kadınların
isyanı bitmedi, büyüyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde toplu
iş sözleşmesinin yürürlüğe
girmesinden hemen önce
gazeteciler işten çıkarıldı. İşten
çıkarılan gazetecilerin
yanındayız!

5 Aralık - İSTANBUL / Beylikdüzü

11 Aralık - MERSİN

12 Aralık – İSTANBUL

12 Aralık - ANKARA

12 Aralık - İZMİR / Alsancak

18 Aralık - İSTANBUL / Beykoz

Beylikdüzü’nden Tip’li Kadınlar
olarak İstanbul Mv. Ve Parti
Sözcümüz Sera Kadıgil ile ilçe
örgütümüzün açılışında
buluştuk.

Mersinli kadınların çağrısı ile
cezaevlerindeki işkenceye,
cinsel saldırılara sessiz
kalmayacağımızı bir kez daha
haykırdık. Garibe Gezer'in ölümü
aydınlatılsın!

Asgari değil insanca ücret
talebimizi yükseltmek için
DİSK’in çağrısıyla Kartal’da
buluştuk.

Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla
kadın tutsaklara uygulanan
her türlü işkenceye karşı basın
açıklamasına katıldık; "Yargının bir
ceza ve adalet aracı olarak değil,
erkek-devlet şiddeti ve işkence
biçimi olarak işlemesine müsaade
etmeyeceğiz!"

"Kadın Kurtuluş Hareketi
Ütopyalar ve Devrimler" kitabı,
söyleşisi ve imza etkinliğini, Ebru
Pektaş’ın katılımıyla Alsancak
Yakın Kitabevi'nde
gerçekleştirdik.

19 Aralık – ANKARA

19 Aralık – MUĞLA

25 Aralık – İSTANBUL

25 Aralık – İSTANBUL / Bakırköy

26 Aralık - İSTANBUL/Küçükçekmece

Tandoğan Meydanı’nda
‘’ Emeğim Var, Hakkım Var! ‘’
dedik. Kadınlar yoksulluğa
alışmayacak !

Pınar Gültekin davası sebebiyle
Muğla Adliyesi'ndeydik. Bir
sonraki duruşma 24 Ocak
2022'de. Ancak dava boyunca
Pınar'ın hayatını
sorgulayanlardan da hesap
soracağız! Erkek adalet değil
gerçek adaleti sağlayacağız!

Grafik tasarım atölyemizin ilk
oturumunu gerçekleştirdik.
Birlikte öğrenip birlikte
üreteceğiz!

Bakırköy Belediyesi'nde greve
çıkan işçileri ziyaret ettik.
Belediye'nin işçileri görmezlikten
gelen tutumuna ve haklı talepleri
karşılanana kadar işçilerin
yanındayız!

Küçükçekmece'de kadınlarla
kahvaltıda buluştuk, neler
yapabileceğimizi neler
üretebileceğimizi konuştuk!

Kadınlar Yoksulluğa Alışmayacak!
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Beykoz'da Geçinemiyoruz
bildirilerimizle sokaktaydık!
Asgari ücrete yapılan zammı
müjde olarak sunanlara, yalan
söyleyenlere, sesimizi
susturmaya çalışanlara karşı
Bir Yol Var !
27 Aralık - MUĞLA / Datça

Mesudiye'de gerçekleşen cinsel
şiddet olayında fail duruşma
yapılmadan serbest bırakıldı.
Kadının beyanı esastır derken
tam da bunu kastediyoruz.
Beyana karşılık hiçbir delil vs.
araştırılmadan fail serbest
bırakılamaz.

