
KADINLARSESLİ
şubat 2021 - SAYI 14

PANDEMİDE
KRİZDE

KADIN MÜCADELESİ!HER YERDE
sesgm1996

sesgenelmerkezi

sesgenelmerkezi
SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası



4
ŞİDDETSİZ, EŞİT VE ÖZGÜR
YAŞAMAYI MÜMKÜN KILACAĞIZ!

GÜVENLİK(SİZ) SORUŞTURMALAR

SAVAŞ VE CİNSEL ŞİDDET
ÜZERİNE

PANDEMİDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET VE MÜCADELE 
MEKANİZMALARINA ERİŞİM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
EMEKÇİLERİ TÜKENME NOKTASINDA

KUMANYADAN SÜRGÜNE, 
PANDEMİDE İŞ YERİ ÇALIŞMAMIZ

SENDİKALI KADINLARIN
ERKEK SENDİKA DENEYİMLERİ

27

6

10

14

17

23

Gönül ADIBELLİ / SES Genel Kadın Sekreteri

İlknur AYİK / SES Amed Şube Üyesi

Gülnigar Laçin KARATAŞ / SES Mardin Şube Kadın Sekreteri

Kadın Dayanışma Vakfı Rapor Özeti

Meryem GÖNBE  / SES Ankara Şube Kadın Sekreteri 

Günseli UĞUR / SES İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi      
İşyeri Temsilcisi

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA,
ÖNLEMLER YETERSİZ !20

Aylin AKÇAY / SES Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi

İpek DENİZ / SES İstanbul Şişli Şube Üyesi



S E S  S a ğ l ı k  v e  S o s y a l  H i z m e t  E m e k ç i l e r i  S e n d i k a s ı  A d ı n a  S a h i b i :  S e l m a  ATA B E Y S o r u m l u  Ya z ı  İ ş l e r i  M ü d ü r ü :  G ö n ü l  A D I B E L L İ 
Yö n e t i m  v e  Ya z ı ş m a  A d r e s i  :  N e c a t i b e y  C a d .  N o :  8 2 / 4  K ı z ı l a y  -  A n k a r a  -  Te l :  ( 0 3 1 2 )  2 3 2  6 1 2 2  p b x  -  Fa k s :  ( 0 3 1 2 )  2 3 0  2 1  9 3

Tek. Hazırlık - Baskı :  OnAda Tanıtım Bas. Prom. San ve Tic. Ltd. Şti.  Kavaklıdere M. Büklüm C. Çankaya/ ANKARA T: +90 (312) 80 302 80 / 2000 Adet Basım T.: Şubat 2021

KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN
GİRDİĞİ ÇIKMAZ32

Yıldız ORAK / SES Amed Şube Eşbaşkanı

UMUT HER ZAMAN..... 47
Doç. Dr. Feryal ÖZSAYGILIGİL

SAĞLIKTAKİ DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIK HİZMETLERİ 
VE EBE HEMŞİRELER İÇİN YIKIMA DÖNÜŞTÜ34

Zehra YİĞİT / SES Antalya Şube Üyesi

PANDEMİDE GÖRÜNMEYEN 
KADIN EMEĞİ38

Perişan AKAN / SES Tekirdağ Temsilcisi

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
ALANINDA KADINA YÖNELİK 

ŞİDDET ARAŞTIRMASI48

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN GEÇ
KALINMIŞ BİR BULUŞMA44

Özgün KAPDAN / EŞİK- Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü

KAPİTALİZMDE EKOLOJİK VARLIKLARA 

MÜDAHALENİN GENİŞLEYEN ZEMİNİ 41
Ferda UZUNYAYLA / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

İktisat Bölümü

ÖLMEZDEN GELİYORUZ 30
Seda GÜLER / SES Van Şube Kadın Sekreteri



SE
S’

li 
Ka

dı
nl

ar

M
ER

H
A

BA

Gönül ADIBELLİ
SES Genel Kadın Sekreteri

ŞİDDETSİZ, EŞİT VE ÖZGÜR 
YAŞAMAYI MÜMKÜN KILACAĞIZ

Bir bütün yaşamı olumsuz etkileyen sal-

gın, kadınlar açısından artan şiddet, emek 

gaspı, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle çok 

daha ağır yaşanıyor. Pandemiyle birlikte ka-

pitalist sistem ve onun ideolojik örgütlen-

me ayağı olan ulus-devletin yaşadığı büyük 

buhran, kadına yönelik şiddet ve sömürüyü 

artırıyor. Ülkede kadın kırımı pandemiyle 

birlikte çok daha fazla derinleşirken, kadın 

düşmanı AKP-MHP faşist bloğu Covid-19’ 

u fırsat bilerek ekonomik kriz başta olmak 

üzere yaşadığı çöküşten salgını baskı ara-

cına dönüştürerek toplumu ve emeği daha 

fazla sömürerek çıkmaya çalışıyor. Pandemi 

döneminde kadın mücadelesinin en önemli 

kazanımlarından İstanbul sözleşmesi 

iptal edilmek isteniyor, çocuk istismarını 

meşrulaştıran yasa tekliflerini gündeme 

getiriyor. AKP-MHP faşist bloğu özel 

savaş yöntemleriyle tecavüz kültürünü de 

derinleştiriyor, taciz ve tecavüzü kadın di-

renişini pasifize edilmesinin bir aracı olarak 

kullanıyor. Aynı zamanda salgının başlangı-

cından bugüne tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de uygulamaya geçirilen  “evde 

kal” uygulaması sosyal izolasyonun en etkili 

yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak 

biz kadınlar olarak biliyoruz ki “evde kal-

mak”, çoklu anlamlar taşıyan bir süreçtir; bir 

sınıfsal sorun olduğu kadar cinsiyet eşitsizli-

ği sorunudur. “Evde kalmak”, toplumsal cin-

siyet rolleri doğrultusunda tüm bakım, te-

mizlik, beslenme işlerinin kadınların omzuna 

yüklenmesi, salgınla birlikte artan hane içi 

emeğin görünmez kılınması, yaşanan işsiz-

lik ortamında ilk önce işten çıkarılmak, gelir 

güvencesinden yoksunluk, erkek şiddetiyle 

daha fazla karşı karşıya kalmak, şiddet uy-

gulayan erkekle aynı evde yaşamak zorunda 

olmak, şiddete uğradığını duyurma ve şid-

det ortamından uzaklaşma olanaklarından 

yararlanamamak, kız çocuklarına yönelik 

cinsel saldırı ve tecavüz suçlarının artması 

demektir.Ataerkil kapitalist sistem yarattığı 

eşitsizlikler nedeniyle kadına yönelik şid-

deti sürekli kılmayı hedeflemektedir. Evde, 

iş yerinde, sokakta, cezaevinde sistematik 

olarak devlet-erkek şiddetine maruz kalan 

kadınlar siyasal iktidarların eril politikaları 

nedeniyle her geçen gün şiddetin türlü bi-

çimlerine daha fazla maruz kalmaktadır. Ka-

dını değil aileyi koruyan yasalar, kadınların 

kanunlarla güvence altına alınmış haklarına 

dönük saldırılar, yaşam tarzına müdahalenin 

fiziksel şiddete varmasını sağlayan cinsiyet-

çi söylemler ve kadınları nüfus politikaları-

nın aracı haline getirmeyi amaçlayan yasal 

düzenlemeler ile kadın bedeni denetim al-

tında tutulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca eril 

yargının uyguladığı cezasızlık politikası ve 

iyi hal, haksız tahrik vb. ceza indirimleri ka-

dına yönelik şiddeti teşvik eder duruma ge-

tirmektedir.

Tüm dünyada yükselişe geçen eril siyaset 

ve yaygınlaşan neoliberal politikalar biz ka-
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dınların çalışma hayatı başta olmak üzere 

örgütlenme alanlarını sınırlandırmaya ça-

lışmakta, kazanılmış ekonomik, siyasal ve 

sosyal haklarımıza yönelik saldırılar gelişti-

rilmektedir.

Neoliberal muhafazakar politikalar aracılı-

ğıyla bir yandan kadın emeği değersizleşti-

rilirken diğer yandan kadınlardan başlayarak 

esnek, güvencesiz çalışma, temel istihdam 

biçimine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 

Kurulmaya çalışılan ekonomik, sosyal ve si-

yasal kuşatmaya rağmen kadınlar dünyanın 

her yerinde itiraz etmeye, direnmeye ve al-

ternatif yaşamları var etmeye devam etmek-

tedir. Demokratik, eşit ve özgür bir yaşamın 

ancak kadınların özgür olmasıyla sağlanabi-

leceği ve bu süreçte toplumsal muhalefetin 

kadın öncülüğünde her alandan doğru ge-

liştirilmesi gerektiği açıktır. 

Yapılabilecek çok şey var. Şiddeti 

durdurmanın, kadın kazanımlarına sahip 

çıkmanın, yeni kazanımlar yaratmanın, kadına 

yönelik şiddetin insan hakkı ihlali ve insanlık 

suçu sayılmasını sağlamanın, savaşları 

durdurmanın, ekonomik krizin faturası 

ödememenin, daha çok yoksullaşmamanın 

yolu örgütlü mücadeleyi büyütmekten ge-

çiyor. Sorunun temelinde yatan bu erkek 

egemen sömürü sistemine mecbur değiliz.

Sömürüsüz, şiddetsiz eşit ve özgür yaşa-

mak mümkün.

Biz bu mümkünü gerçekleştireceğiz !
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Mücadele kadınlar için bir yaşam 
gerçeğidir! 

Dünyanın tüm coğrafyalarında yaşanan her 

etnik kimlikten, sınıftan, din ve inançtan ka-

dının evde, sokakta, okulda, işyerinde, gö-

zaltında ve cezaevinde maruz kalabildiği 

şiddet kadınlar için mücadeleyi zorunlu kı-

lar. Savaş ve çatışmalar ise, şiddetin en acı-

masız, tarifi zor hallerinin yaşanması dolayı-

sı ile kadınların kendileri  ve sorumlulukları 

altında olan aile bireyleri için  verdiği müca-

delenin en zor halini ifade eder.

Küresel ve bölgesel savaşlarda olduğu ka-

dar, iç savaş ve sınır savaşlarında da ka-

dınların insan hakları önemli ölçüde yok 

sayılmakta, çoğunlukla bir bütün ortadan 

kalkmaktadır. Bir işgal alanı olarak görülme-

si nedeniyle kadının bedenine sahip olmak, 

hasmın toprağına ya da uğruna mücadele 

yürüttüğü değerlere sahip olmakla eşdeğer 

görülür. Cinsel şiddette bu nedenle savaş ve 

çatışmalarda kadın bedenine karşı bir silah 

olarak kullanılır. Eğer şiddet, etnik kimlik, 

din ve inanç hedef alınarak gerçekleştirili-

yor ve erkekler öldürülüp kadınlara tecavüz 

ediliyorsa yaşanan aslında bir soykırımdır. 
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Ü
N
CE
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Gülnigar Laçin KARATAŞ
SES Mardin Şube Kadın Sekreteri

SAVAŞ ve
CİNSEL ŞİDDET ÜZERİNE
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Kadının doğurganlığı ve soyu sürdürmedeki 
rolü gözetilerek tecavüz edilmesi ve çocuk 
doğurmak zorunda bırakılmasıyla, ait oldu-
ğu toplumun geleceği yok edilmek istenir.

Bosna Savaşı’nda 13 bin ile 50 bin arasında 
Müslüman kadının Sırp ordusu tarafından 
etnik temizlik amaçlı tecavüze maruz kaldı-
ğı yapılan araştırmalara yansımıştır.

Bosna-Hersek, Peru, Ruanda, Bangladeş, 
Kamboçya, Haiti, Liberya, Somali ve Ugan-
da gibi dünyanın birçok çatışma bölgesin-
de belgelenen ve psikolojik etkisi nesiller 
boyu devam eden cinsel   şiddetin, bir si-
lah olarak kullanılması dolayısıyla 31 Ekim 
2000 tarihinde, savaş ve iç çatışmaların 
kadınlara ve kız çocuklarına olan etkilerini 
kabul eden, “önleme”, “katılım”, “koruma”, 
“rahatlama ve iyileşme” olmak üzere dört 
ana kaynaktan oluşan; çatışmanın çözümü 
ve çatışma sonrası iyileşme süreçlerine 
kadınların katılımını ve temsilini onaylayan 
BM Güvenlik Konseyi›nin 1325 sayılı kararı 
kabul edilmiştir. Bu kararla, kadınların 
barışın inşası ve çatışma çözümüne daha 
etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve 
ilgili çalışmaların tüm üye ülkelerin ulusal 
eylem planı hazırlayarak sürece katılımıyla 
gerçekleşmesi amaçlansa da, aradan 20 
yıl geçmesine rağmen bir mesafe kat 
edildiğini söylemek mümkün değildir. Kaldı 
ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
tarafından   2019 Nisan ayında, dönem 
başkanı Almanya’nın sunduğu “Savaş ve 
kriz bölgelerinde cinsel şiddet ve tecavüzle 
mücadele. Tecavüz suçlularının yargılanma-
sı”na dair tasarı da 15 üyeli konseyde Rusya 
ve Çin’in çekimser oy kullanması ile kabul 
edilmiştir.

Kişinin bedeninin başkaları tarafından cinsel 
olarak kötüye kullanılması, suiistimal edil-
mesi, istemediği halde başkalarının cinsel 
yönelimlerinin hedefi olması olarak tanım-
lanan cinsel istismar;  bir savaş silahı olarak 
kullanılması dolayısıyla, insanlık suçu olarak 
kabul edilmesine rağmen, yakın tarihimiz-
de yaşanan savaş ve çatışmaların da acı bir 
gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Sava-
şın yaşandığı, çatışmaların sürdüğü birçok 
bölge ve ülkede, kadın ve çocuklar mili-

ter ve paramiliter güçlerin cinsel şiddetine 
maruz kalmaktadır.

IŞİD’in 2014 yılında Irak’ın Sincar bölgesinde 
yaşayan Ezidi Halkı’na yönelik gerçekleştir-
diği saldırıda binlerce Ezidi Kadın zorla alı-
konulmuş, köle pazarlarında satılmış, cinsel 
şiddete maruz kalmış ve katledilmiştir. Hala 
binlercesinden haber alınamamaktadır.

2018 Nobel Barış Ödülü, Irak’ın Sincar ken-
tindeki Kocho köyünde doğup büyüyen ve 
2014’te IŞİD’in köye yaptığı  saldırısı sonucu 
esir alınarak cinsel istismara uğrayan Nadia 
Murad›a (23) ve Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti›nde silahlı isyancılar tarafından 
tecavüze uğrayan kadınların tedavisi için 
Bakavu’da Panzi Hastanesi’ni kurarak ça-
lışan Kadın Doğum Uzmanı  Denis Mukwe-
ge’e verilmiştir. Bunları , “cinsel şiddetin bir 
savaş silahı olarak kullanılmasına son ver-
me çabaları” olarak değerlendirebiliriz. Fa-
kat 21. yüzyılın teknolojik imkanları, bilginin 
dolaşımında sağlanan hız ve süreklilik ile 
yaşananlar biliniyor ve görülüyor olmasına 
rağmen uluslararası arenada yaşanan ses-
sizliğin, seyredenleri vahşetin bir parçası 
haline getirdiği tartışma götürmez bir ger-
çekliktir.

Türkiye’de ise durum oldukça can sıkıcıdır. 
Suriye ile olan sınır komşuluğu, can güvenli-
ği kaygısıyla zorunlu olarak yaşam alanlarını 
terk etmek zorunda kalan ve mülteci duru-
muna düşen kadın, çocuk ve yaşlı milyon-
larca insan için ilk duraklardan biri olmasını 
beraberinde getirmiştir. Birleşmiş Milletler 
2019 raporuna göre, şu an dünyada 272 mil-
yon insan doğduğu yerden başka bir yerde 
ikamet etmekte ve ayrıca 70 milyon insan 
da zorunlu göçe maruz kalmış bulunmakta-
dır. 

Savaşın yarattığı yıkım ve vahşetten kaçan 
insanlar -özellikle de kadın ve çocuklar için- 
sığındıkları ülkeler de korunaklı yaşam alan-
ları oluşturamamaktadır! Er ya da geç tüm 
egemen güçlerin mülteci kadınların fuhuşa 
zorlanmaları, tecavüze uğraması, ikinci-ü-
çüncü eş olarak satılması, organ mafyası ve 
insan ticareti yapan, sınırları aşan illegal ör-
gütlü yapıların eline düştüğü gerçekliğiyle 
yüzleşmesi gerekmektedir.
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Kamp dışı alanlarda yerleşme şansı bu-
lan mülteciler için ise baskı ve zorun farklı 
gerçekleşme şekillerinin olduğunun unu-
tulmaması gerekir. Savaşın getirdiği “gele-
ceksizlik”, “umutsuzluk” hissinin en derin 
bir şekilde yaşanması bir yana, esnek ve gü-
vencesiz çalışma koşularında ucuz iş gücü 
olarak sömürülmekle birlikte, başta eğitim 
ve sağlık alanlarında olmak üzere yaşanan 
ayırımcılığın yarattığı sosyal ve psikolojik 
travmanın etkilerinin nesiller boyu süreceği 
tartışmasızdır.

Yazık ki, 2011 yılında başlayan savaş bu-
gün   farklı bir boyut kazanmış, Suriye 
coğrafyası   küresel ve bölgesel hega-
monik güçlerin mücadele alanı haline 
gelmiştir.   Türkiye açısından ise durum 
sahada olarak söz sahibi olmak ve sınır 
güvenliğini sağlamak adına kurulan gözlem 
noktaları ile sınır ötesine kamu kurumu 
taşıyacak ve idari personel gönderecek 
noktaya gelmiştir. Ortak tarihi geçmiş ve 
başta Kürtler olmak üzere bölge halklarının 
sıkı akrabalık ilişkileri dikkate alınmadan 
yürütülen iç ve dış politikanın olumsuz 
etkileri sosyal ve ekonomik açıdan yakıcı bir 
biçimde hissedilmektedir.

Türkiye’de yaşanan ve 36 yılını geride bı-
rakan,   yetkili ağızların bir dönem “Düşük 
Yoğunluklu Savaş” olarak tanımladığı, şid-
detin hakim olduğu yıllar ise, kadınlar için 
mücadeleyle geçen hak ve özgürlüklerin ve 
beraberinde toplumsal barışın sağlanması 
için ağır bedellerin ödendiği yıllar olmuştur. 
Eşitsizliğin söz konusu olduğu her yaşam 
alanında, makro düzeyde yaşanan şiddetin, 
kadınların yaşamına bir şekliyle (psikolojik, 
fiziki, sosyal, ekonomik, dijital…) sirayet et-
tiği örnekler ise sayılamayacak kadar çok-
tur. Acımasızca işlenen birçok kadın cinaye-
ti ve gerçekleşen intihar vak’asında içinde 
yaşadığımız şiddet ortamının etkilerini 
görmek mümkündür.

90’ların başında Mardin’in Derik ilçesin-
de,   gözaltında tecavüze uğradığı iddia-
sıyla yargı makamlarına başvuran Şükran 
Aydın’ın AHİM’e taşınan dosyasının, etkin 
soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle 
Türkiye hakkında verilen mahkumiyet ka-

rarıyla sonuçlanmasının ardından 20 yılı aş-
kın zaman geçmiş olmasına rağmen, bugün 
hala gözaltı merkezlerinde  ve cezaevlerin-
de cinsel şiddetin  farklı biçimlerinin yaşan-
dığı iddialarıyla karşılaşılıyor olunması, etkin 
soruşturma yürütülmemesinden ve yapılan 
yargılamaların  cezasızlıkla sonuçlanmasın-
dan bağımsız ele alınabilir mi?

90’lı yıllarda faili meçhul cinayetler, 
2000’lerde kadın intiharlarıyla anılan Bat-
man’da henüz yasalar önünde çocuk kabul 
edilen İpek Er’in intiharı sonrasında, geride 
bıraktığı mektupla açığa çıkan acı gerçek 
yok sayılabilir mi?

Tecavüz ve şiddet iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan Musa Orhan’ın toplumun 
her kesiminden insanın ortaya koyduğu 
tepkiyle tutuklanması, ancak   bir hafta 
dolmadan yeniden serbest bırakılma-
sının ortaya çıkardığı tablo, iç karartıcı 
bir tablo olsa da; tutuklanması sonucu-
nu açığa çıkaran toplumsal duyarlılığın 
umut verici olduğunu belirtmek gerekir. 
Cinsel istismar sonrasında kadınlar için 
yaşanan tarifsiz acının tek çözümünün 
“yaşamından vazgeçmek” olması hali; 
yönetenler, söz, karar ve yetki sahibi 
olanlar için olduğu kadar,   içinde yaşa-
nılan toplum için de bir özeleştiri ko-
nusudur. Yaşanan kadın cinayetleri ve 
uygulanan vahşi yöntemler   kadar, ka-
dınları intihara sürükleyen nedenler üze-
rine de yoğunlaşılmalı, çözüm üretmek-
tense olayların sansasyonel yönlerinin 
medya tarafından işlenip bir süre sonra 
unutulmasının önüne geçilmelidir.

Her sorun ve çözümsüzlük, çözüm ola-
naklarını kendi içinde barındırır. Karar ve-
ricileri çözüme zorlamak, çözümü açığa 
çıkaracak mekanizmaları açığa çıkarmak 
ve örgütlülüğünü sağlamak noktasında 
kadınlar, dünyanın tüm coğrafyalarında 
etkili eylem sahibi olmuşlardır.

Filistinli akademisyen ve yazar Sahar Khalİ-
feh,  Filistin Direnişi’nin güçlü kadın figürlerini 
ele aldığı «Miras», kitabında gelecek için 
umut olmayan nesli hiçbir gücün sokaklara 
dökemeyeceğine değinmektedir.
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Cezayir savaşının kadınlar üzerindeki et-
kisi hakkında araştırmalar yapan Rutgers 
Üniversitesi Profesörü Dr. Meredeth Tur-
shen, “Cezayirli Kadınlar: Kurtuluş Mü-
cadelesi ve İç Savaş” isimli çalışmasında 
Cezayir’in bağımsızlığında kadın payının 
çok yüksek olduğunu vurgulamaktadır.

Güney Afrika Kadınlar Federasyonu 
(FEDSAW) tarafından, siyahların ha-
reket özgürlüğünü kısıtlamayı amaç-
layan geçiş yasalarının kaldırılması için 
9 Ağustos 1956’da düzenlenen ve   20 
bin kişinin katıldığı  yürüyüş bir dönüm 
noktası olmuş; kadınların söylediği öz-
gürlük şarkısında geçen “Wathint’ aba-
fazi, Strijdom! Wathint’ abafazi, wathint’ 
imbokodo! (Bir kadına vurduğunda bir 
kayaya vurmuş olursun)” dizeleri, bu yü-
rüyüşün ardından Güney Afrika’da kadı-
nın mücadelesini temsil eden dizeler ha-
line gelmiştir.

Bizler, İsrail’de siyah giyinerek kamusal 
alanlarda nöbet tutan kadınların, Ugan-
da’da kaybettiklerinin ardından söyle-
dikleri ağıtlarla silahların bırakılması için 
yürüyen kadınların, Papua Yeni Gine’de 
vahşi, ormanlık arazilere yürüyerek si-
lahların bırakılmasını isteyen kadınların, 
Güney Sudan’da etnik çatışmayı pro-
testo etmek adına Sudan geleneklerine 
göre en büyük lanetlerden biri olarak 
görülen “Soyunma” eylemini gerçekleş-
tiren kadınların, Liberya’da birlikte dua 
ederek başladıkları ve sonrasında bü-
yüttükleri eylemleriyle   tarafları barış 

görüşmelerine gerçekleştirme noktası-
na getiren kadınların, Sırbistan’da mey-
danlara çıkıp “Ben bir vatan hainiyim!” 
sözünü haykırarak militarizmi, milliyet-
çiliği ve kadının çocuk doğurmaya/an-
neliğe indirgenen rolünü reddeden ka-
dınların, Kuzey İrlanda’da “Yeter artık!” 
diye haykırarak Kadın Koalisyonu’nu 
kuran ve meclise girerek barış görüşme-
lerine katılan kadınların, Arjantin’de her 
hafta toplanarak çocuklarının akıbetini 
soran annelerin, bizlere bıraktığı güçlü 
bir mirasın sahibiyiz. Barış Anneleri’nin 
20. yılını dolduran aralıksız mücadelesi, 
2009’da kurulan Barış İçin Kadın Girişi-
mi ve 2013 Çözüm Süreci’nde kurularak 
çalışma yürüten Kadın Özgürlük Meclisi 
dünya kadın barış mücadelesine bu top-
raklardan verilen güç olmuştur.

Eril zihniyetin eşitliği ve eşit bölüşmeyi 
kabul etmeyen milliyetçilik, militarizim, 
cinsiyetçilik ve dincilikle besleyerek ka-
rarını verdiği savaş ve çatışmalara dair 
Virginia Woolf’un, “Bir kadın olarak be-
nim ülkem yoktur, bir kadın olarak bir 
ülke de istemiyorum. Bir kadın olarak 
tüm dünya benim ülkemdir” sözleri, ka-
dınların “ben” ve “benim olmalı” anlayı-
şına karşı “biz” ve “hepimizin” diyerek 
ortaya koyduğu reddin ifadesi olmuştur.

Kadınlar en zor koşullarda dahi, savaş ve 
çatışmaları kabullenen değil; karşı çıka-
rak çözümü örgütleyen olacak, yaşamı 
savunmaya devam edeceklerdir.
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Kadın Dayanışma Vakfı
‘‘Pandemi ve Şiddet Kıskacında Kadın Mücadelesi Deneyimleri’’

Rapor Özeti

PANDEMİDE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDET ve MÜCADELE 

MEKANİZMALARINA ERİŞİM

Salgın koşulları kadınların şiddete uğrama, 

şiddet uygulayanla aynı yerde kalmak zo-

runda olma ve bunun getireceği yeni risk-

ler, başvuru mekanizmaları ve desteklere 

ulaşımda zorlukları beraberinde getirdi. 

Salgın koşullarında ortaya çıkan işleyiş ve 

pratik, ne yazık ki kadınlar için destek me-

kanizmalarının daha kolay ulaşılabilir hale 

gelmesi ve hizmetlerin salgın ihtiyaçlarına 

göre kadınlar lehine güncellenmesi şeklinde 

olmadı. Başvuru ve hizmet mekanizmaları-

na ulaşabilmenin daha da  azaldığını söyle-

yebiliriz. Salgın gerekçe edilerek 6284 sayılı 

yasada yer alan, şiddet uygulayana yönelik 

yaptırımların uygulanmamasının salık veril-

diği, İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ün bütün 

olarak hedefe konduğu bir ortamı hep bir-

likte yaşadık. Salgın ve salgında izlenen po-

litikaların sonuçlarının kadınların hayatlarına 

bir bütün olarak saldırı anlamına geldiği bir 

tabloda kadına yönelik şiddete karşı müca-

dele etkili ve geniş şekilde sürmek zorunda. 

Bu sayımızda Kadın Dayanışma Vakfının 

Eylül ayı sonunda yayınladığı “Pandemi ve 

Şiddet Kıskacında Kadın Mücadelesi Dene-

yimleri” Raporunun sonuçlarından bir der-

lemeye yer veriyoruz. Pandemi döneminde 

vakfa başvuru yapan 360 kadınla yapılan 

görüşmeler ve kadınların şiddetten kurtul-

ma mücadelesine tanıklığa dayanan rapor, 

kadınların salgında karşı karşıya kaldığı tab-

loya bir ayna tutuyor. 

ŞİDDET ORTAMINDA KALMAK 
RİSKLERİ ARTIRIYOR 

Raporda yer verilen tespitlerden biri, şid-

det uygulayanla ayrı ortamda ve daha uzun 

süre kalmanın kadınlar için riskleri artırıyor 

olması: 

“Başvurulara ilişkin temel gözlemimiz ka-

dınların şiddet uygulayan erkeklerle 7/24 

aynı evde olmalarının yarattığı risklerin art-

ması. Birçok görüşmede ev içerisinde alı-

nabilecek güvenlik önlemlerini ve/veya bir 

sığınağa gitme yollarını ve karantinayla bir-

likte şiddet uygulayan erkeklerle evde kapalı 

kalmanın zorluklarını konuştuk. Üniversite-

lerin uzaktan eğitime geçmesiyle ailelerinin 

yanına dönen genç kadınların kendileri ya 

da anneleri için yaptıkları başvurular sıklaş-

tı. Bulundukları ortamda güvensiz hisset-

mek, kendilerinin psikolojik şiddete maruz 

kalması ya da annelerinin yaşadığı şiddete 

tanıklık ederek kaygılanmak başvurularda 

sıklıkla karşılaştığımız örneklerdendi. Diğer 

yandan eve kapanılan bu dönemde kadınla-

rın geçmişteki şiddet deneyimleri yüzünden 

tekrar travmatize olup bu süreçte daha te-

dirgin hissettikleri, güvende hissetmedikle-

rine dair paylaşımlarla karşılaştık.” 
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ACİL EYLEM PLANI 
OLUŞTURULMADI, 
ŞİDDETLE MÜCADELE 
MEKANİZMALARINDA 
AKSAKLIKLAR OLUŞTU 

Raporda yer verilen önemli tespitlerden biri 

de,  pandemi koşullarında şiddet başvuru-

larında doğru yönlendirme yapabilmek için 

kurumların güncel hizmetleri hakkında bilgi 

almak için vakıf tarafından yapılan başvuru-

lara yeterli cevap alınamamış olması. Görü-

nen o ki, salgının boyutu ve bilimsel verilerin 

paylaşılmasındaki kapalılık, kurum hizmet-

lerine ilişkin bilgilerin paylaşılmasında da 

geçerli. Vakıf kurumsallığında ulaşmakta 

zorluk çekilen bilgiye kadınların bireysel ça-

baları ile ulaşabilmelerinin daha zor olduğu 

ise açık. 

“Pandemi açıklamalarından kısa süre sonra 

kadına yönelik şiddetle mücadele meka-

nizmalarında aksaklıklar olduğunu gözlem-

ledik. Kadınların doğru ve güvenilir bilgiye 

erişimlerini mümkün kılmak için kamu ku-

ruluşlarının çalışmalarını nasıl sürdürdüğü-

ne ilişkin telefon görüşmeleri yaptık. Vaka 

sayılarının giderek arttığı ve büyükşehirler-

de sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği 

günlerde özellikle acil durumlarda erişimi 

gerekli kılan hastane, karakol, adliye, sığı-

naklar gibi kurumların çalışmalarına dair bil-

gi edinme başvurularında bulunduk; ancak 

uzun bir süre sonra sorularımızı pek de kar-

şılamayan cevaplar aldık.” 

Raporda, acil eylem planı oluşturulmamış 

olmasına ve salgının mevcut yasaların da 

uygulanmamasına bahane edildiği vurgula-

nıyor: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanlığı’nın (AÇSHB) kadına yönelik şiddetle 

mücadele yönünde salgın gibi olağanüstü 

durumları kapsayacak acil eylem planının 

olmaması, ilgili diğer mekanizmaların da 

salgını bahane göstererek var olan kanun 

ve yönetmelikleri uygulamamasına neden 

oldu. Kamu kurumlarının vardiyalı çalışma-

ya başlamasıyla birlikte az sayıda görevliyle 

çalışan ŞÖNİM’in pandemi öncesinde baş-

vuran kadınları takip etmede de çalışanla-

rın üzerindeki fazla iş yükü nedeniyle zorluk 

yaşadığını, yeni başvurulara dairse özellikle 

acil konularda harekete geçmekte zorlandı-

ğını gözlemledik.”
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ŞÖNİM VE SIĞINAKLARA 
BAŞVURULAR ZORLAŞTI 

Rapordaki önemli değerlendirmelerden di-

ğeri de, halihazırda hizmet mekanizmaları-

na ulaşmada yaşanan zorlukların pandemi 

sürecinde daha da artmış olduğu. Erişim 

zorluklarında hem hizmetlerin planlanma-

sındaki kurumsal eksiklikler, hem de üzeri-

ne uygulamacıların tutumlarındaki sorunlar 

öne çıkıyor. 

“KSGM, kadın konukevlerindeki kadınlar ve 

çocuklarının sağlık kontrollerinin yaptırıl-

ması, gerekmedikçe kuruluş dışına çıkmala-

rına izin verilmemesi, toplu etkinliklerin iptal 

edilmesi ve konukevlerinin periyodik şekilde 

dezenfekte edilmesine ilişkin tedbirler alın-

dığı, salgının yayılmaması amacıyla can gü-

venliği riski yüksek olan kadınlar ile zorunlu 

tedavi görmesi gerekenler dışındaki kadın 

ve çocukların nakil işlemlerinin koronavirüs 

riski geçene kadar durdurulduğu yönünde 

bir açıklama yayımladı. Başlangıçta kadın-

lar doğrudan ŞÖNİM’e başvurabiliyorken bu 

açıklamanın ardından “Can güvenliği riski 

yüksek kişilerin kolluk güçlerince oluşturu-

lacak tedbir planı çerçevesindeki nakillerin-

de de konukevine kabul süreci sağlık kont-

rollerinin ardından yapılacak.”  ibaresiyle 

birlikte kadınlar, önce bir sağlık kuruluşun-

dan risk taşımadıklarına dair rapor almaları 

ve ardından sığınağa kabullerinin gerçek-

leşmesi yönünde bir sürece tabi tutuldular. 

Salgının başlangıcında sağlık raporu kolluk 

kuvvetleri tarafından hastaneye götürüle-

rek alınırken, önlemlerin esnemesiyle birlik-

te ŞÖNİM doğrudan başvuru almaya ve ka-

dınların sığınağa geçişini sağlamadan önce 

sağlık raporu almaları için hastanelere sevk 

etmeye başladı. Her sağlık kuruluşunda ve 

her ihtiyaç anında koronavirüs testine eri-

şilememesi ve testin anında sonuçlanmıyor 

olmasıyla kadınların şiddetten uzaklaşmala-

rı için adım atmalarının zorluğu salgınla bir-

likte katmerlendi.” 

 “Kadınlar sığınak talebiyle karakollara yap-

tıkları başvurularda “Orası çok kalabalık gi-

dip ne yapacaksın evin daha güvenlidir.”, 

“Virüs var artık sığınaklara götüremeyiz.”, 

“Güvendiğin bir akraban yok mu ona git-

sen?” gibi söylemlerle hakları konusunda 

doğru bilgilendirilmedikleri gibi şiddet gör-

dükleri evlere geri gönderildiklerini paylaş-

tılar. Bununla birlikte halihazırda sığınakta 

kalan kadınların temel ihtiyaçları için dışa-

rıyla temaslarının kısıtlanması ve yalnızca 

barınma ihtiyacıyla başvuran kadınlara ise 

güvenlik riski taşımadığı gerekçesiyle önce-

lik tanınmaması bu süreçteki temel sorun-

lardandı.”

Yerel yönetimlerin sığınaklarına ulaşımında-

ki sorunlar için ise rapor ŞÖNİM üzerinden 

yönlendirme yapılması zorunluluğu ve sı-

ğınakların kapasite yetersizliğinin üzerinde 

duruyor:

“Belediyelerin sığınaklarına yalnızca ŞÖNİM 

üzerinden yönlendirme yapılmasının kadın-

ların erişimi açısından yarattığı zorluklar ve 

pandemi sürecinde de sığınak kapasitele-

rindeki tamamen doluluk nedeniyle pek çok 

kadın hızlı ve etkin şekilde sığınağa erişim 

sağlayamadı. Pandemi öncesinde de sığınak 

sayıları ve kapasiteleri yetersizken pandemi 

döneminde artan güvenli mekan ihtiyacını 

karşılamaya yönelik alternatifler de yeter-

sizdi. Pandemi süresince sığınağa başvuru 

konusunda yapılandırılmış yöntemlerin ol-

mayışı ve illere göre farklılaşan uygulamalar 

kadınların kurumlara başvurularını zorlaş-

tırdı. Nüfusu 100.000’i geçen belediyelerin 

sığınak açma yükümlülüğünü göz önüne 

alarak yerel yönetimlerin bu doğrultuda bü-

yük bir güce ve sorumluluğa sahip olduğu-

nu söyleyebiliriz. Olağanüstü bir dönemde 

artan sığınak ihtiyacını göz önüne alarak 

belediyelerin uygun sayıda sığınak açmak 

ve şiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçları 

doğrultusunda çözüm üretmek konusunda 

sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz.”
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HUKUKİ DESTEK SÜREÇLERİ 
YAVAŞLADI 

Salgın sürecinde zorlaşan süreçlerden biri 

de hukuki süreçler oldu. Hızlı desteğe ih-

tiyaç duyan şiddetle mücadele eden ka-

dınlar için adli süreçler ciddi sorunlara yol 

açtı: “Adliyelerde hızlı biçimde daraltılan 

çalışmalar Baroların da var olan birimlerine 

ulaşmayı güçleştirdi. Kadınların en sık baş-

vurduğu birimlerden biri olan Adli Yardım 

Merkezi uygulamaları sekteye uğradı. Tüm 

bunların sonucunda halihazırda davası olan 

kadınların duruşmaları ertelendi; ihtiyacı 

olanlar hukuki desteğe ulaşamadı. Yeni baş-

vurularda bulunmayı düşünen birçok danı-

şanımızın adli birimlerin tamamen kapandı-

ğını zannederek başvurmaktan vazgeçtiğini 

gördük ve başvuru yöntemlerine dair bilgi 

paylaştık. Diğer yandan devam eden duruş-

maların ertelenmesi ve mahkeme sürecinin 

uzaması şiddet nedeniyle boşanma ya da 

ceza davası süren kadınları daha fazla şid-

det görme riskiyle karşı karşıya bıraktı.” 

MÜLTECİ KADINLAR HİZMET 
ALMAKTA ÇOK DAHA FAZLA 
ZORLANDI 

Raporda mülteci kadınların hizmetlere eri-

şimde yaşadıkları sorunlara da yer verildi. 

Halihazırda çor çok hizmete erişimde ay-

rımcılıkla karşılaşan mülteci kadınlar için 

salgın dönemi zorlukları ve ihlallerin kat-

merlenmesine neden oldu: 

“Eve, temiz suya, yeterli gıdaya ya da hijye-

nik koşullara ulaşmakta güçlük yaşadıkları-

nı, sürece dair temel bilgileri edinmekte zor-

landıklarını, gerekli sağlık önlemlerine dair 

bilgilendirmelerden mahrum bırakıldıklarını, 

sosyal medya ya da ulusal kanallar üzerin-

den koronavirüs önlemlerine dair  paylaşım-

ları anlamadıklarını aktardılar. 

Mülteci kadınlar şiddete maruz kalmanın 

yanı sıra mülteci olmaktan kaynaklı olarak 

bilgiye ve ilgili mekanizmalara erişmekte 

daha çok zorlandılar. Alo 184 Korona Hat-

tı’na anadillerinde erişim sağlayamadıklarını, 

bu uygulama dışında da sağlık hizmetlerini 

anadillerinde alamadıklarını beyan ettiler. 

Şiddetten uzaklaşma, boşanma süreci ve 

ekonomik destek talepleri için pandemi ön-

cesinde de gittikleri kurumlarda tercüman 

sıkıntısı çeken mülteci kadınlar, pandemi sü-

recinde görmezden gelindi”.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
EMEKÇİLERİ TÜKENME 

NOKTASINDA

İnsanlarla yüz yüze çalışan, doğrudan 

insana hizmet eden ve hizmetin kalitesinde 

insan unsurunun çok önemli bir yere sahip 

olduğu mesleklerde tükenmişlik daha sık 

görülmektedir.

Maslach ve Jackson tükenmişlik kavramını; 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 

başarı eksikliğine ilişkin duyguları sınıfla-

dıkları üç kategori ile ortaya koymuşlardır. 

Duygusal tükenmenin halsizlik, yorgunluk, 

güçsüzlük yıpranma, baş ağrıları, bulantı, 

uyku bozuklukları, güvensiz hissetme, kız-

gınlık, sabırsızlık ile huzursuzluk ümitsizlik 

vb duyguları yanında bireysel özgüvenin, 

mesleğe karşı ilgi ve coşkunun azalması ya 

da kaybolmasıyla oluştuğunu belirtmekte-

dir. Bu durumda birey aşırı yüklenilmişlik 

ve tüketilmişlik hissine kapılır. Duyarsızlaş-

ma, bireyin bakım ve hizmet verdiği kişilere 

karşı, onların birer birey ve kendilerine özgü 

birer varlık olduklarını göz ardı ederek, duy-

gudan yoksun biçimde davranması olarak 

tanımlanmaktadır.

 Sağlık çalışanları, mesailerini bedensel, 

duygusal ve zihinsel enerji harcayarak ta-

mamlarlar. COVID-19 pandemisinde ön saf-

ta çalışan 24 saat hatta daha fazla süre ke-

sintisiz hizmet sunan sağlık emekçileri ruh 

sağlığı açısından risk altındadır. Özellikle 

kriz durumlarında, çalışma sürelerinin uza-

ması, aşırı iş yükü, tehlikeli çalışma ortamı, 

belirsizlik gibi etkenler bu enerji biçimlerinin 

aşırı derecede harcanmasına neden olarak 

Tükenmişlik Sendromu için risk oluşturabilir.

Pandemiyle birlikte sağlık emekçileri 

• Hastalara gerekli bakımı verememe, ye-

terli zaman ayıramama

• Hastalığın ve tedavinin belirsizliği 

• Uzun çalışma saatleri ve olumsuz çalış-

ma koşulları

• Yeterli sayıda ve nitelikte kişisel koruyu-

cu donanıma ulaşamama

• Artan iş yüküne rağmen güvenceli ve 

yeterli istihdam yapılmaması

• Yeni atanan sağlık emekçilerinin yeterli 

eğitimi alamadan covid hastalarına ba-

kım ve tedavi vermesi 

• Meslek tanımının net olmaması nedeniy-

le oluşan angarya ve pandemi süreciyle 

birlikte gelen görevlendirmeler

• Özlük haklarının verilmemesi

• Ekonomik kayıpların meydana gelmesi

• Yöneticiler tarafından uygulanan mo-

bing

• Damgalanma ve sürgün
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• Ekip arkadaşlarının hastalığa yakalan-

ması ve yaşamını yitirmesi

• Psikososyal destek sağlanmaması gibi 

birden çok problemlerle karşılaşmışlar-

dır.

İşyerlerinin yeniden yapılanma, giderleri 

sınırlama stratejileri, azalan kaynaklar, artan 

sorumluluklar ve sosyal çevresel faktörler 

de çalışanlar için oldukça streslidir. Bunlar, 

tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanlarının 

mesleği bırakmasına neden olmaktadır. Ni-

tekim pandemi süreci boyunca gerek dev-

letin sağlık çalışanları için gerekli önlemleri 

almaması, kronik rahatsızlığı olan, kanser 

tedavisi alan, engelli vb. çalışanlara idari 

izin verilmemesi, pandemi sürecince bazı 

kararların hastane yönetiminin inisiyatifine 

bırakılması ve sonucunda çalışan aleyhine 

farklı kararlar alması, hastalığa yakalanma 

ve bulaştırma korkusu, ekip arkadaşlarının 

hastalığa yakalanması, yaşamını yitirmesi 

ve hastalık ile ilgili belirsizlikler Ankara da 

500 sağlık çalışanının emekliliği erkene al-

ması, ücretsiz izin kullanması ve istifalarına 

neden olmuştur.

Sağlık hizmetinde çalışanların büyük ço-

ğunluğunun kadın olduğunu düşündüğü-

müzde kadın sağlık emekçileri hem has-

tanede bakım veren hem de toplumsal 

cinsiyet rollerine göre evdeki bakımdan da 

sorumlu olduklarını düşündükleri için kay-

gıları daha da artmakta, daha fazla çatış-

ma yaşamaktadır. Çocuk sahibi olan sağlık 

emekçilerinin stresleri pandemiyle birlikte 

daha da artmıştır Her ikisi de sağlık emek-

çisi olan ya da tek ebeveyn sağlık çalışan-

larına idari izin verilmemektedir. Ailesine, 

sevdiklerine bulaştırma korkusuyla sağlık 

çalışanlarının büyük çoğunluğu eve gide-

memiş, yeterli konaklama olanakları sağlan-

maması, gidenlerde kendilerini izole ederek 

yaşamasından kaynaklı sosyal desteklerinin 

azalmış, pandemi süresince ev içi emeğin 

de artmasına bağlı olarak dayanıklılık dü-

zeyleri azalmıştır.. Okul öncesi ve okula gi-

den çocukları olan ebeveynleri ile çocuklar 

arasında çevreden hastalık bulaşma ihti-

malini önlemeye yönelik alınmaya çalışılan 

tedbirler aralarındaki ilişkinin bozulmasına 

neden olabilmektedir. 

Ülkemizde resmi rakamlara göre görülen 

300 bine yakın vakanın %10’nu sağlık emek-

çisidir. Aileleri ile birlikte bu sayısının %20

’lerde olduğu söylenebilir. Yani 300 bin va-

kanın 60 bin civarı sağlık emekçisi ve aile-

sinden oluşmakta düzenli test yapılmayan, 

yeterli KKD sağlanmayan sağlık çalışanları-

nın arasında bu kadar vaka olması da yaşa-

nan tükenmişlik düzeyini ortaya koyan bir 

göstergedir. 

Pandemi sürecinde yıllık izinleri kullanma-

da sıkıntılar çıkması, pandemi bölümüne 

görevlendirilen ya da pozitif çıkan sağlık 

emekçileri ile birlikte zaten yeterli sayıda 

olmayan çalışan sayısının daha da azalma-

sına bağlı olarak artan iş yoğunluğu yine 

test sonucu pozitif çıkan sağlık çalışanlarına 

sosyal mesafeye dikkat edilmedi baskı ve 

suçlaması, ancak idarenin sosyal mesafeye 

uygun yeterli dinlenme ve çalışma alanları 

yaratmaması, hasta ve hasta yakınlarıyla il-

gili sorunlar, adaletsiz ücret düzenlemeleri, 

rol belirsizliği, ast-üst çatışmaları, bakanlığı-

nın şeffaf ve doğru bilgilendirme yapmama-

sı, meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi 

gibi birçok neden de strese ve tükenmişliğe 

neden olabilir.

PANDEMİ gibi tükenmişlik de, sağlık ça-

lışanlarının hem sağlık hem de refahları 

üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta 

bunun sonucunda da hasta bakımının kali-

tesi ile güvenliği de etkilenerek küresel bir 

soruna dönmektedir yani etkilenen bütün 

bir sistemdir. Sağlıkta Dönüşüm programı-

nın sonucu yapılan ve rant merkezi haline 

gelen Şehir Hastaneleri sağlık ve sosyal hiz-

met emekçileri açısından hukuksuzluğun, 

angaryanın ve tanımsız esnekleşen çalışma 

şekillerinin pilot uygulama alanıyken, bu so-

runlara ek olarak pandemi kapsamında bi-

limsellikten uzak, sağlık emekçilerinin talep-

lerini görmezden gelen, haklarını gasp eden 
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uygulamalar hayata geçirilerek hem ruhsal 

hem de bedensel olarak bizlere zarar ver-

mektedir. 

Sağlık emekçilerinin yaşamış olduğu tüken-

mişlikte en büyük nedenlerden biri de gü-

vencesiz çalıştırılma, örgütlenme ve birlikte 

hareket etmeme sorunudur. Nitekim tüm 

esnekleşme ve baskılara örgütlü cevap ve-

remedikten sonra pandemi ve acil durum 

vurgusuyla tüm politikalar normalleştiril-

mektedir. Başta Fransa, İsrail, İspanya ABD 

gibi ülkelerde sağlık emekçileri pandemi 

kapsamında yaşadıkları sorunları örgüt-

lü olarak grev, iş bırakma gibi tavırlar ser-

gilenmiştir. Ancak ülkemizde SES dışında, 

sendikalaşma oranı ve iş yeri temsilciliğin-

de yetkili sarı sendikaların olması, angarya, 

haksız hukuksuz dayatmalar ve esnekleşme 

politikalarına örgütlü ve bütünlüklü cevap 

verilmesini engellemektedir.  

Tükenmişliği önleyebilmek için önce sağlık ve 

sosyal hizmet emekçileri güçlendirilmelidir. 

Bunun için zamanında psikososyal destek, 

emekçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi 

ve çalışma yaşamında adaletin sağlanması 

gerekir. Tükenmişliği önlemede en önemli 

güç örgütlülüktür. Örgütlülükle tüm sorun-

lara karşı birlikte mücadele edip dayanış-

mayı güçlendirerek sorunlar çözülene kadar 

SES çıkartmak gerekir.
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Günseli UĞUR
SES İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İşyeri Temsilcisi

KUMANYADAN SÜRGÜNE, 
PANDEMİDE İŞ YERİ ÇALIŞMAMIZ

Kaç sağlık emekçisi hayatını kaybetti, kaçı 

bundan sonraki hayatını koronanın bıraktı-

ğı sekellerle sürdürecek, kaçımız aile, çocuk 

bakımı vb. sorunlarla boğuşmakta? İstatis-

tiği zorlaştı giderek, sayı görmek de iste-

miyoruz muhtemelen. Bilmenin getirdiği 

sorumlulukla bazen tükenmişlik noktasına 

geliyoruz bazen de direngenlik kapsamı ge-

niş bir değerlendirme…

Hastanemizde pandemi sürecinde yürüttü-

ğümüz sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin 

sorun ve talepleri konulu eylem süreçleri bu 

dönemi değerlendirmek açısından anlam-

lı örneklerden biridir. Şöyle ki; son yıllarda 

artan baskı, sindirme ve örgütsüzleştirme 

politikaları ülke genelinde olduğu gibi bizim 

hastanemizde de emekçilerin korkularının 

artmasına ve mücadeleye olan inancın azal-

masına sebep olmuştu. Pandemi süreci ise 

birlik ve dayanışma ihtiyacının arttığı, do-

layısıyla mücadele olanaklarının genişledi-

ği bir dönem oldu. Halihazırda yaşadığımız 

sorunlar pandemiyle katlanarak arttı; sağlık 

sisteminin, sağlık emekçilerinin haklarının 

ve sağlık çalışanları arasındaki ayrımcılığın 

daha fazla sorgulandığı bir sürece dönüş-

tü. İşçiler ve emekçiler sağlıkta dönüşüme 

karşı verilen mücadeleyle kendi çıkarlarının 

örtüştüğünü daha net gördüler. 

Pandemi sürecinde hastanedeki ilk örgütlü 

tepkimiz dağıtılan kumanyaya karşı ol-

muştu. Yedi ayrı sendikanın ortak imzalı 

dilekçesi sonrası ‘ekmek arası menü’den 

köpük tabldotlara olan iyileştirme sendika-

ya ve birlikte hareket etmeye olan güveni ve 

inancı artırmıştı.

Ek ödeme adaletsizliği gündeme geldiğin-

de ise sekiz ayrı sendika ve meslek örgütüy-

le ortak eylem çağrıları yapıldı. Katılım çok 

güzel ve coşkuluydu. Sonrasında örnek itiraz 

dilekçeleri hazırlanarak yine tüm hastane 

çalışanlarını kapsayan bir kampanya başla-

tıldı.

Haziran ayında sadece ek ödeme adalet-

sizliği değil, sabit döner sermaye ödeme-

lerimizde kesintiye gidilmesi, çalışanların 

tepkisinin büyümesine sebep oldu. Bu kez 

daha geniş katılımlı bir platform oluşturul-

du. DEÜ Asistan Hekim İnisiyatifi, Demok-

ratik Sağlık-Sen, Eğitim Sen 3 No’lu Şube, 

İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Emekçileri Sendikası (SES), Tez-Koop-İş 

Sendikası, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 

ve Türk Sağlık-Sen bir araya geldi. Bir hafta 

sonunda Türk Sağlık-Sen pandemi koşulla-

rını gerekçe göstererek imzasını çekerken 

Türk Hemşireler Derneği çağrıcı kurumla-

ra katıldı. Türk Sağlık-Sen (TSS)’in imzasını 

çekmesi üyeleri arasında büyük tepkiye se-

bep oldu.
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Çalışanlar üye oldukları sendikaları sorgula-

maya, beklentilerini ifade etmeye başladılar. 

Çalışanların taleplerinden geriye düşen bir 

sendika olarak TSS güç ve güven kaybetti. 

Ve doğal olarak diğer sendikalardan (bü-

yük çoğunlukla TSS den) istifa edip SES’e 

üyelikler arttı. Bu eylemler sürecinde ki bir-

leştirici,  kapsayıcı duruşumuz, çalışanların 

tüm sorun ve taleplerini savunan hastane 

merkezli kararlarımız ile SES iş yeri temsil-

ciliği olarak güven tazeledik. Bu durum bizi 

güçlendirdi ve motive etti, var olan temsil-

cilerimizi aktive ederken yeni fiili temsilci-

lerle çoğalmamızı sağladı. Pandemi nede-

niyle yüz yüze toplantılar yapıp, el bildirileri 

dağıtamadık ama online görüşmeler yaptık, 

sosyal medya kullanımını sürekli hale ge-

tirerek ve geniş mesajlaşma grupları oluş-

turarak iletişimi sürdürdük. On ayrı örgütü 

bir araya getirmek ve bu birliğin sürekli-

liğini sağlamak hiç kolay olmadı. Meslek, 

kadro, unvan ya da sendika ayrımı yapma-

dan tüm emekçileri kucaklayan birlik ve 

dayanışma ruhunu bir kez daha yaşadık. 

EYLEME ÖZGÜ YASAKLAR

17 Haziran günü hastane bahçesinde topla-

nan DEÜ Hastanesi çalışanları, sürece dair 

başhekimlikten açıklama beklerken, sade-

ce hastane güvenlik personeli ve hastane 

polisleri değil, Balçova Emniyet Müdürlüğü 

tarafından engellendi. O günkü eylemler 

için disiplin soruşturmaları açılmasına kadar 

giden bir süreç başladı. CHP İzmir Milletve-

killeri sorun ve taleplerimizi TBMM günde-

mine getirdiler. Balçova Belediyesi ve İzmir 

Emek ve Demokrasi Güçleri’nin destek ver-

diği basın açıklamasının olduğu gün başhe-

kimliğin görüşme talebimizi yine reddedip, 

aynı günün akşamı belediye önünde AKP ve 

MHP Balçova İlçe Örgütleriyle basın açıkla-

ması yapması ise çalışanların yok sayılmak-

tan dolayı öfkelenmesine sebep oldu. Ve 

son olarak İl Hıfzıssıhha Kurumunun pande-

mi bahanesiyle eylem yasakları getirmesi ile 

hastane bahçesindeki eylemlerimiz son bul-

du. Yine aynı örgüt bileşenleri ile TBMM’ye 

yollanmak üzere imza toplandı ve “KÖLE 

DEĞİL, SAĞLIK EMEKÇİSİYİZ” yazılı rozet-

ler dağıtıldı. 
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Gerek SES İzmir Şubesi gerekse SES Mer-

kez Yönetim Kurulumuz tüm süreç boyunca 

yapılan engellemeler nedeniyle hastane 

başhekimliğine ve başmüdürlüğe suç duyu-

rusunda bulundu, basın toplantıları ve ge-

rekli yazışmaları yaparak mücadelemizde 

yanımızdaydı.

Soruşturmalar, baskılar ve benim sürgün ka-

rarımla devam eden mücadelemiz yasaklar 

nedeniyle hastane bahçelerinde olmasa da 

farklı kulvarlarda devam ediyor. Eylem ve 

etkinliklerimizde “çalışanın emeğinden ta-

sarruf olmaz” ortak pankartı arkasında bir-

leşen sağlık emekçileri bu kez “Baskılar bizi 

yıldıramaz, Günseli hemşire yalnız değildir” 

sloganında tek ses oldu. Sorun ve talepler-

de ortaklaşmak baskılara karşı da ortak mü-

cadeleyi sağladı. Sadece SES üyeleri değil, 

sağlık işçisinden akademisyenine destek 

büyüdü. 

Bu süreç aynı zamanda İstanbul Sözleşme-

si’nin iptalinin gündeme geldiği ve kadın 

cinayetlerinin, taciz, tecavüz, şiddet olayla-

rının arttığı bir süreç oldu. Tacize uğrayan 

sağlıkçı haberleri, kreş olmadığı için evlatla-

rını kaybedenler, akşam şiddet görüp sabah 

işe gelenler, intiharlar, daha neler neler…

Biz de “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeç-

miyoruz İzmir Kampanyası” çalışmalarında 

imzacı olduk ve iş yerinde bilgilendirme vb. 

etkinlikler gerçekleştirdik. Pandemi döne-

miyle artan sorunlarımızın işaret ettiği kreş/

etüd sorununun, gebelik ve annelik izinleri-

nin yetersizliğinin, kadına şiddet sorununun 

iş yerlerimize yansımasının acil çözülmesi 

gerekmektedir. 

Özetle; sendikal çalışma alanımız olarak 

emek mücadelemiz sağlık çalışanlarının 

hakkı ve vatandaşın sağlık hakkı mücade-

lesi, kadın mücadelesi ve sağlıkta perfor-

mansa/sağlık politikalarına karşı mücadele 

sorunlarıyla bir bütün olarak değerlendirilip, 

planlanmalıdır. Eylem süreçlerinde oluşan 

birliklerin kalıcı platformlara dönüşmesi ön-

celikli hedeflerimizden olmalı,  iş yerindeki 

tüm emekçileri kapsayan mücadele tarzı 

güçlendirilerek sürdürülmelidir.

Bu süreçte eylem ve etkinliklerimize gelen 

yasaklar, soruşturmalar vs. sayesinde öğ-

rendiğimiz en önemli konulardan biri sen-

dikal haklarımız, sendika üye ve temsilcileri-

nin hakları, sendikal faaliyeti destekleyen ve 

koruyan yasa ve sözleşmelere dair olmuş-

tur. Pek çok kişi için artık sarı zarflar kor-

kutucu olmaktan çıkmış, yazılan savunma-

ların içeriği bile bizler için eğitici olmuştur. 

Bu sonuç sendika eğitimlerinin planlanma-

sında belirlenecek konu, içerik ve yöntem-

ler için bizlere rehber olmalıdır. SES İzmir 

Şube Avukatımız Hasan Hüseyin Evin’in sık 

sık ifade ettiği gibi “haklar yasalardan önce 

gelir” ki her sendika temsilcisi ve üyesi bu 

bilinçle örgütlenmelidir.
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Aylin AKÇAY
SES Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA, 
ÖNLEMLER YETERSİZ !

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA, 
ÖNLEMLER YETERSİZ

Salgın ve salgın nedeniyle yapılan uygula-

malar çocuklar için riskleri artıran, hakların 

kullanımını  azaltan – zorlaştıran bir sonuç 

ortaya çıkartıyor. Yaşam hakkı, eğitim ve 

sağlık hakkına erişim, güvenli bir ortamda 

yaşama, koruma mekanizmalarına erişim 

başta olmak üzere haklara ulaşmada çok 

ciddi kısıtlamalar oluştu. Çocuğa yönelik 

şiddet kapsamında da salgın ortamı çocuk-

lar için risklerin arttığı, koruma mekanizma-

larına ulaşımın zorlaştığı bir durum ortaya 

çıkardı. Hızla gerekli önlemleri alamadığı-

mız durumda hem kısa vadeli sonuçları hem 

de uzun dönemli sonuçları oldukça derin 

olacak bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz 

söylenebilir. 

Salgının ilk aylarında çocuğa yönelik şid-

detle ilgili yapılan başvurularda düşüşler 

olduğunu gösteren veriler paylaşılmıştı. Bu 

veriler, kimi çevreler tarafından “çocuğa 

yönelik şiddette azalma olduğu” yönünde 

yorumlandı. Ancak ne yazık ki, şiddette 

azalma olmadığı gibi çocuklar için risk de, 

korunmadan uzak kalma da artıyor, hizmet-

lere erişim düşüyor. Bu nedenle bildirim-

lerdeki azalmayı şiddetin azalması değil, 

ancak bildirim mekanizmalarına ulaşmanın 

sağlanamamış olması olarak yorumlayabilir 

ve bunu giderecek sonuçlar çıkartabiliriz. 

Salgın koşulları ve salgının ortaya çıkardı-

ğı tabloyu göz önüne getirdiğimiz ilk anda 

dahi çocukların ihmal istismar bakımından 

daha fazla risk altında olacağına ve daha çok 

korunmaları gerektiğine işaret eden çokça 

özellik öne çıkıyor. Çocukların yaşadıkları, 

çocukların yaşadıkları üzerine yapılan çeşitli 

araştırmalar da bu durumu onaylıyor. Koro-

na salgınında Çin örneğinde yapılan çeşitli 

araştırmalar, ayrıca farklı salgın dönemle-

rinde de çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar 

çocuklara yönelik şiddetin bu dönemlerde 

arttığını gösteriyor. Salgın koşullarını ço-

cuklar için daha riskli hale getiren faktörle-

rin bir bölümünü şöyle sıralayabiliriz: 

• Salgının başlarından itibaren çocuklar 

da çoğunlukla evlere kapandı; belirli bir 

süre zaten 18 yaş altı çocuklar için soka-

ğa çıkma yasağı getirilmişti. Okullar uzun 

süre kapalı kaldı, halen tam açılma diye 

tarif edilebilecek bir durum yok. Bilimsel 

veriler evlerin çocuklar için her zaman 

“güvenli” yerler olmadığını, çocukların 

en çok istismara uğradığı mekanlar 

içerisinde yer aldığını gösteriyordu. 

Alanda çalışan uzmanlar ihbar mekaniz-

malarına ulaşımın azaldığına, şiddetin 

ise arttığına işaret ediyorlar.  

• Salgında özellikle düşük gelirli kesimler 

için, ebeveynler çalışmak zorunda iseler  

okul – kreş olmayınca çocukların bakımı 
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için güvenli koşullar yaratma imkanla-

rı oldukça azaldı. Evlerde yalnız- ya da 

çocuk çocuğa birlikte kalmak zorunda 

olan, ebeveynleriyle işyerlerine gitmek 

zorunda olan, başkalarına emanet edil-

mek zorunda olan vs. çocuklar oldu. 

Ebeveynlere bakım için olanak sağ-

lanmamış olması, güvenli ve denetimli 

bakım ortamları olmaması çocuklar için 

ayrı bir risk faktörü. Ne yazık ki, bu ko-

şullar yüzünden bir çocuğun hayatını 

kaybettiği gerçeği ile yüz yüzeyiz. 

• Salgında çalışamayan, işsiz kalan, ücret-

siz izne gönderilen, ücreti azalan kesim-

ler için yaygın olarak ekonomik sorunlar 

ve bu sorunların yarattığı başkaca sorun-

lar ortaya çıkmaya başladı. Bu da ebe-

veynler için ek zorlanma ve kriz alanları 

ortaya çıkarırken biliyoruz ki böylesi ko-

şullar ebeveynliği de zorlaştırmaktadır. 

Bu somut sorunlar karşısında hem eko-

nomik ve sosyal olarak yeterince destek-

lenmeyerek yoksulluğu derinleşen, hem 

de çocuklarla iletişim için desteklenme-

yen ve denetlenmeyen ailelerde bunların 

çocuklara artan şiddet olarak yansıdığını 

biliyoruz. Salgın koşullarında bu yöndeki 

ihtiyaç tespiti, destek ve denetimin ye-

terli olduğunu söyleyemeyiz. 

• Salgınla birlikte çocukların alışkın ol-

dukları rutinler ve günlük yaşam işleyişi 

keskin biçimde değişti. Hayatlarında çok 

önemli değişiklikler oluştu. Çocuklar yaş 

dönemlerine ve ihtiyaçlarına göre bu 

süreçleri farklı şekillerde yaşamaktadır. 

Hem çocuklar hem de ebeveynlerin bu 

süreçte yaygın olarak desteklenmesi – 

yönlendirilmesi son derece önemli idi. 

Bu sürecin nasıl yürütüleceğinin bilin-

memesi, yeterli destek mekanizmaları-

nın olmaması ev içinde çocuk ebeveyn 

çatışmasına ve şiddete neden olabil-

mektedir. 

• Ekonomik eksikliklerin, yoksulluğun aynı 

zamanda çocukların temel ihtiyaçlarının 

dahi karşılanmasında sorunlar ortaya çı-

kardığı da açık. Yeterli beslenme dahil ol-

mak üzere çocukların ihtiyaçlarının kar-

şılanabilmesi zorlaşmaktadır. Uzaktan 

eğitimin başlaması ile eğitime erişimin 

giderek daha azaldığı, uzaktan eğitimin 

diğer tüm sorunları bir tarafa sisteme 

erişebilmenin dahi istisna haline geldiği, 

çocukların eğitim hakkına erişimde en 

çok sorunla karşılaşılan zamanları yaşı-

yoruz. Eğitimin salgın  hali, çocukların 

bir kısmını eğitim sisteminden tamamen 

koparmakta, çalışmaya, kesin olarak ço-

cuk işçiliğe zorlamakta. Kız çocuklar için 

ise bunlara ek olarak eğitim sisteminden 

koparılarak evlendirilmelerine yol aç-

maktadır.  

• Salgın süresi boyunca çalışmak zorun-

da bırakılan, her türlü “yasağa” rağmen 

çalışmaya devam etmek zorunda kalan 

çocuklar var. Çalışmak zorunda bırakıl-

manın kendisi bir hak ihlali ve şiddet; 

çocuklar buna ek olarak çalıştıkları yer-

lerde de şiddetin her türlü haline maruz 

kalıyorlar.   

•  Mülteci çocuklar, tarım işçisi çocuklar, 

cezaevlerinde olan çocuklar, sokakta ça-

lıştırılan çocuklar için ise koşullar daha 

da zorlaşmış ve şiddete zemin hazırla-

yan  faktörler ağırlaşmıştır. 

• Salgın koşullarında şiddetin/istismarın 

fark edilmesine ve müdahale edilmesine 

olanak sağlayacak mekanizmalar ne ya-

zık ki yeterli değildir. Bugüne kadar sis-

temde eksiklik olarak yaşadığımız şeyler, 

bugün ne yazık ki işimizi çok daha zor-

laştıran bir sonuca yol açmaktadır. 

İstismarın ortaya çıkartılması yaygın olarak 

eğitim ve sağlık kuruluşları aracılığı ile olu-

yordu; salgında ise bu iki kurumun da ço-

cuklarla böyle bir teması çok zayıfladı. 

Çocuk izleminde kritik yerde duran okullar 

üzerinden izleme oldukça zayıflamıştır. Okul 

sosyal hizmetinin (çok disiplinli )yaygın ve 

işler şekilde hayata geçirilememiş olması 

bugün eğitim sisteminin bu konudaki rolü-
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nü yerine getirebilmesini engellemektedir. 

Çocuk izleminde diğer bir önemli ayak sağ-

lık alanıdır, okul öncesi dönemde çocukların 

izlemi aile hekimliklerince yapılmaktadır. 

Aile hekimliklerinin bu hali zaten izlemin 

yeterli şekilde yapılmasına engeldi; şimdi 

salgınla birlikte aile hekimlikleri neredeyse 

ikinci basamak gibi çalışmakta, izlem göre-

vini iyice yapamaz hale gelmiştir. Tüm bu 

eksikliklerin yanında, salgına özgü risklerin 

nasıl ele alınacağının, salgına uygun izlem 

yöntemlerinin belirlenmemiş olması ise ço-

cukların korunması ve hizmetlere – sisteme 

erişebilmesinde çok önemli sorunlar oluş-

turmaktadır. 

Oysa salgın kapsamında yapılacak ilk işler-

den biri salgında izlemin ve korumanın nasıl 

yapılacağına ilişkin bir planlanması olma-

lıydı. Sağlık alanındaki veriler bize salgının 

daha uzun süre hayatımızda olacağını gös-

termektedir. Sosyal hizmet alanı da bu bil-

giyle hızla, vakit kaybetmeden çocukların 

salgın koşullarında nasıl korunacağı, meka-

nizmaların nasıl güçlendirileceği ve salgına 

özgü riskleri gören bir koruma planı nasıl 

hayata geçirileceğini planlamalıdır. Çocuk-

lar için, çocukların korunabilmesi için kay-

bedecek vakit yok. 
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İpek DENİZ
SES İstanbul Şişli Şube Üyesi

SENDİKALI KADINLARIN ERKEK 
SENDİKA DENEYİMLERİ

Sendikal örgütlenmede kadın temsiliyeti-

nin daha eşit, özgür bir toplum yaratmanın 

önünü açan bir durum olduğu tartışma gö-

türmez bir gerçek. Kadınlar sendikada ne 

kadar varlar, bu varlıkları görünür mü ya da 

gündelik hayatımızda karşılaştığımız du-

rumlarla benzer şeyler yaşıyorlar mı? Kadın 

meclisleri, değişen tüzükler, eş başkanlık, 

kendi kararlarını alabilen meclisler vb. olum-

lu adımlar sendikamızı daha eşitlikçi bir ala-

na dönüştürdü mü? Şekilsel olarak kadın 

sorunu konusunda diğer sendikalardan çok 

önde duran KESK mücadele pratiğinde de 

bu farkı hissettiriyor mu? ‘Toplumsal yaşa-

mın her alanında cinsiyet ayrımcılığına karşı 

çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere 

her alanda cinsiyetler arası eşitsizliğin orta-

dan kaldırılması için mücadele etmeyi’ he-

def olarak tüzüğüne yerleştiren sendikamız 

KESK’te kadınlar neler yaşıyor? 

Dünyadaki kadın hareketi ve ülkemize yan-

sımalarının, kadın mücadelesindeki yük-

selişin sendikal mücadelenin de kadın 

mücadelesine bakışına,  pratiğine, ivme ka-

zanmasına büyük etkisi olmuştur. Var olan 

ve kendi aramızda pratikte yaşadıklarımızla 

ilgili konuştuğumuz pek çok problemlerimiz 

var. Aslında bu durumları belirlemek, yazılı 

hale getirmek ve tartışmalara somut veri-

lerle girmek için SES Kadın Kurultayına bir 

araştırma ile gitmek istedik. SES Şişli Şube 

Kadın Meclisi’nden üç kadın arkadaş (İpek 

Deniz, Dilek Tok Özen, Çilem Demirel) İs-

tanbul’ da KESK’e bağlı sendikalı kadınlarla 

32 soruluk, iki adet açık uçlu soru içeren an-

ket uygulayarak kadınların neler yaşadıkla-

rı, neler hissettikleri ile ilgili çalışma yaptık. 

Çalışmaya KESK’e bağlı farklı iş kollarından 

117 kadın alınmış, sonuç olarak çok net şunu 

söyleyebiliriz; bütün olumlu gelişmeler sen-

dikamızdaki kadın mücadelesini güçlendir-

miş, fakat gidilecek çok yolumuz olduğu 

kendi çalışmamızda da ortaya çıkmıştır.

Genel olarak sendikayı erkek egemen bir 

alan olarak kabul etmeyen kadınların ağır-

lıklı olduğu sendikamızda, özellikle pratik 

alanlarda maruz kalınan ve değiştirilmesi 

görece daha zor mevzulara sık rastlanmak-

ta. Örneğin cinsiyetçi dil… Kadın mücadele-

si yaşanan olumlu şeylerden payını almakla 

beraber, artan muhafazakârlaşma politika-

larından da etkilenmektedir. Sokakta çok 

sık duyacağınız tabirlerin hepsini sendika-

mızın iş kollarının hemen hemen hepsinde 

duymanız mümkün… ‘Çok abartıyorsunuz’, 

‘adam gibi’, ’dırdırcı’, ‘o kadın zaten hep 

memnuniyetsiz’, ‘yine konuştu’ gibi cüm-

leleri duymak ya da bıyık altından gülüm-

semeler, jest ve mimiklerle verilen sözsüz 

mesajlar… Daha çok dillendirilen dolaylı,  

bilinçdışı davranışlarla kadınların zihninde 

yer eden olumsuz davranışlar. Kadın soru-

nu bugün öldürülmekten başka şiddet tür-

lerini konuşamadığımız bir durumda. Çünkü 
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kadınlar şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak 

tanımlamazken, bu tür sıkıntılar konuşulma-

ya başlandığında ‘yine başlama’, ’abartma’ 

gibi tepkilerle karşılaşıyor. Konuşulmasa 

kronikleşecek bir hal, konuşulsa paranoya 

yapıyorsuna kadar gidecek davranış şek-

li. Konuşulması, tartışılması çok elzem du-

rumlardan biri şiddetin bilinçaltımıza nasıl 

işlediği, belki bazılarımızın da nasıl kabul-

lendiği ya da normalleştirdiği olmalı... Sen-

dikal mücadelede kadınlarla kurulan ilişkide 

güç kazanmak ve bu ilişkinin kontrolünü ele 

almak, otorite kurmak ya da zaten kendini 

öyle gördüğü için kişiler bu davranışını so-

run olarak görmez.  Kadınlara kendilerini 

değersiz hissettiren, özgüvenlerini sarsan 

bu davranışlar, kendini olduğu alanlardan 

farklı hissetmeyen kadınların huzursuzluk 

ve gerginliğini artmasına, değersizlik hissi-

nin derinleşmesine, sendikal mücadeleden 

uzaklaşmasına, sendikal faaliyetlerin hiçbir 

öncelik verilmemesine ve hatta ilişiği kes-

meye bile sebep oluyor. Sendikada özellikle 

iddiası olan erkek arkadaşların cinsiyetçi ifa-

deler kullanması, sosyal medya da cinsiyetçi 

paylaşımları, arada uyarsanız dahi erkekliğe 

laf ettirmeyen tavırla garip bir savunmaya 

girerek, “ben bilirim” edasından vazgeç-

meden o paylaşımların arkasında durmaları 

çok sık yaşanan durumlar arasında. Sıkıntı 

bu durumları konuşabilecek, tartışabilecek 

düzeyde kişilerin çok az olması, ya da ka-

dın sorununu sadece fiziksel şiddet olarak 

algılamanın getirdiği önemsememe davra-

nışı. Cinsiyetçi dilin değişmesi gerektiğinin, 

bütün geleneksel rollerin bizzat dille de ta-

şındığının, eşitsizliğin kuşaklar arası akta-

rımda da çok önemli bir yerinin olduğunun 

yani kullandığımız dilin sanıldığından daha 

büyük bir etkisi olduğunun bilinmesi gere-

kir. Kadınlar aslında oldukları yerde değişi-

minde ısrarcı davranıyorlar fakat eril, fiziksel 
ve dilsel davranışları değiştirmek için sürekli 

uyarma, tetikte olma hali, destekleyen ya da 

bir alıcısı olmadığı zaman yorucu, yıpratıcı 

bir hal alıyor.

Sendikamızda kadınların ifade ettiği bir 

başka problem de toplantılarda son sözü 

erkeklerin söylemesi, onaylanmayan du-

rumlarda ayağa kalkılıp el kol hareketlerinin 

yapılması, ses yükselmesi, bazen kadınla-

rın konuşmaya cesaret edememesi, konuş-

sa da bir yerinin olmayacağı, sürekli bir üst 

akıl olarak davranma. Bu gözlemler aslında 

kadınlar için çok tanıdık… Evde de baba, 

eş ‘reis’ söyler son sözü, okulda, iş yerinde 

her yerde kendini iktidar olarak gören biri-

leri var hayatlarımızda… Medyada basında, 

izlediğimiz dizilerde sık sık bombardımana 

tutulan zihinlerin izleri, kadının aile ve ev 

önceliği, erkeğin daha cüretkar, sorun çözü-

cü, lider konumundaki hallerinin yansımala-

rını sendikal mücadelemizde de yaşıyoruz. 

Payımıza yine cüretimizin, kendimize olan 

güvenimizin kırılması, beğenilmeme, onay-

lanmama ya da söylesem de yeri yok gibi 

bir fikre sürükleyen geri çekilme davranı-

şı düşüyor.  Bizzat sendikada aktif faaliyet 

yürüten kadınların ankete verdiği cevaplar 

arasında ve kendi aramızdaki konuşmalarda 

direk ağzından ifade edilen çok üzücü cüm-

leler; “Artık o toplantılara gitmiyorum!” Bu 

hale nasıl getiriliyoruz? Sadece kadınların 

mücadelesi ile değişebilecek durumlar mı? 

Bu durumların bir savunma halinden çık-

masının, değişimi destekleyip açık olmanın, 

sendikal faaliyetlerde iddiası olan erkek ar-

kadaşlarımızın üzerlerine düşeni yapması-

nın da ayrıca çok önemi var. Çünkü yoğun 

ve sürekli ağırlaşan iş koşulları arasında sen-

dikal mücadeleyi hayatımızın bir parçası ha-

line getirebilmek daha çok sahiplenmekten, 

oraya ait hissetmekten geçer. Aidiyet duy-

gusu da kendini ifade eden, anlaşıldığını ve 

eşit olduğunu hissedildiğinde beslenir, kuv-

vetlenir, yalnız ya da eksik(!) hissedildiğinde 

değil.  
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Kadınların iş hayatı dışında olan sorumlu-

luklarına yetişemedikleri, bazen iş yerinden 

izinlerle koşuşturduklarını, sorumluluk der-

ken çocuk ve ev sorumluluğunu sadece 

kendilerine yükleyen bir anlayıştan uzak 

olmadıkları çok yaygın bir davranış. Bu tür 

davranışlar maalesef kendi aktivistlerimiz 

tarafından da yoğun olarak yaşatılmaktadır. 

Örneğin anket sonuçlarında dikkat çeken 

cevaplardan biri sendikal mücadelede ak-

tif rol alan kadınların evli,  45 yaş ve üstü 

olması. Ülkemizde kadınlara dayatılan evli-

liğin gerekliliği, anne olma, ev, eş önceliği 

vb. durumları düşündürmüyor mu? Çocuk-

lar belli bir yaşa gelmiş, okul, ev sorumlu-

lukları azalmış, aslında tamda toplumsal 

cinsiyet rollerine uygun bir yaşam biçimi. 

Kendi sorumluluk hissettikleri alanlar dışın-

da yapılacak bir şey olmayınca tercih edi-

len yerler oluyor. Arta kalan zamanlar, boş 

zamanlar sendikada kadın hareketinin kı-

sıtlayıcı ve zorlayıcı durumlarıdır.  Yapılan 

işlere anlam yüklenmediğinden mi, politik 

durumun insanlarda yarattığı yorgunluk mu 

sendikal mücadelede uzun süredir eleştiri-

len yol yöntemler mi sebep oluyor. İş yapıp 

planlarken değişen durumlar oluyor mu? 

Kadın arkadaşların çoğu yapılacak etkinliğin 

ayrıntılarını planlama, çoğu zaman yükünü 

çekme, arka toplama, sorumluluk ve fe-

dakârlık duygularının burada da peşleri-

ni bırakmadığını, kimselerinde bu durumu 

görmemekle kalmayıp, aslında durumdan 

şikâyetçi olmadıklarının da çok sık altı çizilir. 

Görünür olan yine kendileri değildir, en 

önde duran, pankart tutma yarışına giren, 

beraber yaptık ya da ben yaptım imajını 

veren yine erk olanlar. Çok gelişme kayde-

dilse de toplumsal roller dışına çıkılamadığı, 

iktidar olanlarında bundan rahatsızlık duy-

madıkları gerçekliklerimiz arasında. 

Sendikalarda kadın sorununa bakışı etki-

leyen önemli konulardan biri de,  ideolo-

jik farklılıkların arasına sıkışıp kalmasıdır. 

Sendikada farklı ideolojik yapılar, toplumsal 

cinsiyet eşitliği konusunda da algıda farklılık 

gösterdiği için kadınların sendikalarla kur-

duğu ilişkinin, sendikacılığa bakış açılarının, 

sendikal faaliyetlerin yürütülme biçimine 

ilişkin düşüncelerinin ve sendikacılıktaki he-

deflerinin birbirinden oldukça farklı olması-

na yol açıyor. Ortak bir bilinç geliştirmekle 

ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmakta, bütün bun-

lar yaşanırken sendikada ideolojiler üstü ba-

kılmayan kadın sorunu sadece tekrar tekrar 

geri saymanın alt yapısını oluşturuyor. Bu 

karmaşıklıklar belirli gruplarla bağı olma-

yan ama kadın sorununa duyarlı kadınların 

zamanla sendikal mücadeledeki kadın ha-

reketine mesafesi ile sonuçlanıyor…   Aslın-

da daha geniş olanaklar sağlayan sendikal 

mücadele, bu işlerin planlanmasını daha 

rahat kılması gerekirken, pratikte yaşanan 

rekabet, gerginlik kadınların sendikayı be-

nimsemesinin, çalışmalar yapmasının, daha 

öncelikli hale gelmesinin önünde engel oluş-

turmaktadır. Kadınların birbirinden çekindi-

ği bir kadın meclisi, söylemeye çekiniyorum 

çünkü yeri yok, söylesem de anlamı yok, 

çünkü orda da son sözü söyleme hakkını(!) 

kendinde bulan kadınlar var cümleleri kendi 

içimizdeki iktidar yarışlarını düşündürüyor. 

Bu davranışın da çok erkek bir davranış ol-

duğu aşikar, sendikamızda erkekleşmiş ka-

dınların olduğu da. 

Güç ve iktidar ilişkilerinin net görüldüğü 

yönetim kademelerinde de kadınlar için 

durum farklı değil. Yönetim kademelerinde 

kadın başkanların kadın sorununa çok yak-

laşmadan, arada dolaylı destekleri ile iler-

leyen bir yapımız var maalesef. Arta kalan 

zamanlarda… Zaten seçim süreçlerinde de 

en ağır pazarlıklar başkalık koltukları için 

olur. Kadın sekreterlikleri yeni yeni kadın 

meclislerinin belirlediği isimler olmaya baş-

ladı. Onun dışında başkanlık kadar tartışılan, 

planlanan, yarışa girilen bir pozisyonda de-

ğil. Daha az önemli! Kadın meclislerini karar 

verme gücünü kadın sekreterlerini seçimini 

yaygınlaşması, kadın sorununa bakışı fark-

lı politik grupların kıskacından kurtaracak 

önemli bir adım olabilir. Ayrıca meclisin seç-

miş olduğu kadınlar gönüllülük temelinde 

olduğu için meclis işleyişini kuvvetlendire-

ceğinden önemlidir. 
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Kadın meclislerinde sık sık hukuki problem-

lerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, nasıl 

giderileceği ile ilgili i çok ciddi sorunlar ya-

şanıyor. Mesela evinde erkek şiddetine ma-

ruz kalan bir kadın için bu mevzu sendikal 

bir mevzu değil deyip, sendika avukatları 

tarafından bakılmayabiliyor, dosya alınınca 

takiple ilgili yaşanan aksaklıklar daha derin 

tartışmalara sebep oluyor ya da avukatın, 

yönetimlerin insafına bırakılıyor. Kesinlikle 

kişilerin insafına bırakılmayacak bir mevzu 

ve özellikle netlik kazandırılmalıdır. Sürekli 

sosyal çevremizden bu konulara hassasi-

yeti olan insanları bularak çözmeye çalış-

mak sendikanın bu konulardaki eksikliğinin 

üzerini örtmekten, sorumluluk alan kadın-

ları yormaktan başka işe yaramaz. Büyük 

şehirler için KESK kadın meclislerine kadın 

sorunlarıyla ilgilenecek bir kadın avukat 

ayarlanarak bu durum iyileştirilebilir. 

Elbette yaşanan gelişmeleri, olumlu yanları-

nı görerek, ama üstüne ekleyerek gidilecek 

bir yöntem bizi güçlü kılacaktır. Binlerce 

yıllık öğrenilmiş, dilimize davranışlarımıza 

işlemiş belirli kalıpları değiştirmek zor ama 

herkesin payına bir şeyler düştüğü aşikâr. 

Kadın temsiliyetini arttırmak, her yaş gru-

bundan kadını sendikal mücadelede yer al-

masını sağlamak amacı ile ideolojiler üstü 

bir kadın bakış açısı geliştirmek, toplumsal 

cinsiyet eşitliği eğitimlerinin şubelerde, iş 

yerlerinde arttırılması, kendilerini rahat ifa-

de edecekleri alanlar olduğu, dayanışma ve 

paylaşımları artırarak, kadınların kendilerini 

var edecekleri eylem etkinleri arttırılma-

sı çok kıymetli. Bence kadınlar sendikaları 

kendilerini iyi hissettikleri yerler olarak ta-

rif etmeli, hala etmiyorlarsa daha yolumuz 

var…
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İlknur AYİK
SES Amed Şube Üyesi

GÜVENLİK(SİZ) SORUŞTURMALAR

Demokratik ve anayasal rejimlerde bilindiği 

üzere kamu alanında çalışmak her vatan-

daşın eşit hakkıdır ve bu hakkın kullanımı 

önünde siyasi tercihler, ırksal, sınıfsal ve   

dini inanç farklılıklarının hiçbir önemi bulun-

maz. Bu hak, yasalar ve kanunlarla güvence 

altına alınır. Gerekli olan şartları ve koşulları 

sağladıktan sonra herkesin devlet memuru 

olma hakkı mevcuttur. Türkiye Cumhuriye-

ti devletinde bu durum yasa ve kanunlarla 

şekli olarak böyle olsa da pratik alandaki 

uygulamaları maalesef bundan çok uzaktır. 

İktidarlar ve genel olarak ülkede egemen 

olan güçlerin kamuda kendi özel alanları-

nı yaratma çabası, hak edilmemiş statüleri, 

insan kayırmayı ve liyakatsız bir atama sis-

temini ortaya çıkarmaktadır. Bilindiği üzere 

ülkede hakim olan ideolojik görüş bireylerin 

Sünni ve Türk olması gerekli şartları taşıma-

salar da devlet kadrolarına yerleşmelerinde 

(yerleştirilmelerinde) öncelikli bir özellik 

olarak kabul görmektedir. 

Geçmişten günümüze hakim sünni inanç ya-

pısına karşı pozitif bakış açısına sahip olan 

devlet aklının, alevi yurttaşların devletin 

çeşitli kurumları aracılığıyla fişlenerek dev-

let kurumlarına girmelerine engel olduğu 

çok çeşitli raporlarla kayıt altına alınmıştır. 

Bu uygulamalar askeri darbeler döneminde 

daha da artarak devam etmiştir. 1980 askeri 

darbesinden hemen sonra çıkarılan kanun 

hükmünde kararnameler yoluyla binlerce 

insan, devletin hakim ideolojisinin dışında 

bir fikre, düşünce yapısına sahip olduğu için 

işlerinden edildi. Bu insanlar yıllarca süren 

hukuk mücadelesi ile işlerine geri dönmeyi 

başardılar. Bu süreçte boşaltılan kadrolara 

«makul devlet memurları» yerleştirildi. Her 

dönemin kendi içinde özel şartları olduğu 

bilmektedir.2002’de iktidara gelen AKP de 

devletin makul memur tanımını çok daha 

farklı yöntemlerle değiştirmeye devam etti. 

FETÖ’cü kadrolar ile birlikte yaratmak is-

tedikleri devlet düzenine uygun memurları 

kamu alanına yerleştirmek için soruları ön-

ceden sızdırarak normal şartlarda sınavlar-

dan başarılı olma ihtimali düşük olan kendi 

yandaş çevrelerini kamu kurumlarına yer-

leştirmeye başladılar. İşin ehline yani liyakat 

ve eğitim sahibi insanlara verilmesi ilkesini 

göz ardı eden ortaklar, bütün ülke açısın-

dan büyük bir felakete yol açan 15 TEM-

MUZ 2016 darbe girişimi ile yapılan yanlışın 

farkına vardılar. Bu “milat” tan sonra ikti-

dar sahipleri çok farklı diye tanımladıkları 

ama çokça bilenen yöntemleri uygulamaya 

devam ettiler. Darbe girişimi  sonrasında ilan 

edilen OHAL ile birlikte çıkarılan 32 kanun 

hükmünde kararname ile 130 bin insan gece 

yarıları işten çıkarıldı. İnsanların hukuka 

ulaşımı önüne engeller konuldu ve anayasal 

bir hak olan çalışma hakları gasp edildi. Bu 

tarihten sonra başka bir uygulama ise devlet 

memurları alımına getirilen güvenlik soruş-

turmaları ve mülakatlar oldu. Özünde ama-
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cı devlet memurluğu kadrolarına liyakatsiz 

olanların getirilmesini engellemeyi sağla-

mak olan bu anlayış, muhalif olan, iktidarı 

eleştiren, iktidarın yanlış uygulamalarına 

karşı çıkan, herhangi bir basın açıklamasına 

katılan kişileri, ifade özgürlüğü bağlamında 

kabul edilebilecek sosyal medya paylaşım-

ları gerekçe gösterilerek hedef almıştır. Bin-

lerce insanın kazanılmış hakkı olan memur 

kadroları bu anlayışın sonucunda iktidar ta-

rafından gasp edilmiştir.

OHAL ile birlikte birçok emekçi arkada-

şımız açığa alındı ve ihraç edildi. İlk açığa 

alınmalarda kendi ailemden de bu durumu 

yaşayanlar oldu. Açığa alınma sebepleri ço-

cuklar ölmesin, okula gelsin diye yaptıkları 

sendikal grev. Bir öğretmen nasıl çocukların 

ölmesini istesin ki ya da bir sağlıkçı insanla-

rın ölmesini niye savunsun? Yaşanılan insan 

kıyımı, yargısız infaz etme, açlıkla sınama… 

Bunu o süreçte görmüştüm. Güvenlik so-

ruşturması hikayem atandıktan sonra baş-

ladı. Bu süreci daha iyi anladım. Ben atan-

dıktan sonra normalde iki, üç ay içerisinde 

sonuçlanması beklenen güvenlik soruş-

turması yaklaşık yedi ay sürdü ve soruş-

turmamın olumsuz olduğuna dair tebligat 

aldım. Bu süreçte üniversitede pedagojik 

formasyon alıyordum. Dava açma sürecin-

de ailemin yanına döndüm. Öğrenciyken 

SES’in öğrenci komisyonundaydım. Bakır-

köy SES’teki arkadaşlarla iletişime geçtim. 

Davamı SES’in danışman avukatı aracılığıy-

la başlattım. Bu süreçte bazı sosyal med-

ya platformlarında tebligat alanlar örgüt-

lenip Whatsapp grubu oluşturmuşlardı. Bu 

gruba katıldım. Grup yaklaşık 200 kişiydi. 

Whatsapp grubunun amacı bilgi alışveri-

şi, örgütlenme, haklarımızı aramak, birbiri-

mize bu süreçte yardımcı olmaktı. Ben ve 

gruptaki birçok arkadaşım hakkımızda so-

ruşturma ve kovuşturma olmadığına dair 

savcılıktan bir evrak aldık. Ne garip ki he-

pimiz aynı coğrafyanın çocuklarıydık. Biz 

buna sadece tesadüf dedik:) Hepimiz yıllar-

ca ne uğraşlarla sınavlar verdik,18 yıl boyun-

ca emek sarfettik. Ne yazık ki komisyonun 

verdiği keyfi kararlardan komisyondan ge-

çemedik. Neden geçemedik cevabını bilmi-

yoruz. Soruşturmayı neye göre yapıyorlar 

bilmiyoruz. Gruptaki bazı arkadaşlarımız 

korku içinde dava açmaya bile cesaret ede-

meyecek durumdaydı. Hatta kurduğumuz 

bu gruptan ayrılanlar oluyordu. Ekmekle-

rinden olmuşlardı ve ses çıkartırlarsa özgür-

lüklerinden de olacaklarını düşünüyorlardı. 

Acı olan nokta ise kendimizi kendimize an-

latmaya başladığımızda yaşadıklarımızdı. 

Çünkü başkalarına anlatmamıza ne yazık ki 

müsaade edilmiyordu. OHAL devam ettiği 

için bu süreçte sesimizi çıkartamıyorduk. Bir 

araya gelip yaptığımız basın açıklamalarına 

müdahale ediliyor, izin verilmiyordu. Biz de 

önce kendi çevrelerimize bize yapılan hak-

sızlıkları anlatmaya başladık. Maalesef ki 

pek çok ön yargıyla karşılaştık. Toplum biz-

lere potansiyel suçlu gibi yaklaşıyor, suçlu-

luk psikolojisi yüklüyordu. Başvurduğumuz 

kurumlar güvenlik soruşturmasından geçe-

meyenleri Bakanlığın kendilerine bildirdiğini 

ifade edip bizlere gözdağı veriyordu. Yal-

nızlaştırma politikaları, ekmeğimizle sınan-

ma gibi durumlarla karşılaştık. Genel olarak 

mesleğimizi icra etmemiz engellendi ve ça-

lışma hakkımız gasp edildi. Bu süreçte ciddi 

sağlık sorunları yaşadım. Bir şeyler ürete-

memek, kendi ihtiyaçlarını karşılayamama 

durumu, aileye yük olma düşüncesi yıprattı 

beni. Oysaki yüksek lisans, doktora yapma, 

kendi alanımda kendimi daha çok geliştir-

me gibi ideallerim vardı. Hiçbirini yapama-

dım. Başvursam bile kabul edilmeyeceğimi, 

işlerin liyakat ile yürümediğini biliyordum. 

Sadece çalışma hakkını gasp etmediler, ide-

alleri, bir bireyin kendini geliştirme isteğini 

de gasp ettiler. Açtığımız davalarda mahke-

melerden üst üste ret aldık. Grupta olum-

lu cevap alan neredeyse yoktu. Farklı iller-

den birçok arkadaşla niye ret verdiklerini 

öğrenmek için Ankara İdare Mahkemesi’ne 

gittik. İstihbari bilgilerden dolayı ret aldığı-

mızı öğrendik. Bize sunulan ret gerekçele-

ri üniversitede öğrenciyken halay çekmek, 

basın açıklaması yapmak, slogan atan or-

tamda bulunmak, arbane kursuna gitmek, 
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üniversitedeyken SES’in ve TTB’nin öğrenci 
komisyonlarında olup bu kurumların yap-
tığı sağlık çalışmalarına katılmak, aileden 
sendikal grevlere katılan üyelerin olması, 
aile bireylerinin gözaltına alınmış olması ve 
muhalif partilerin mitinglerine katılmış ol-
ması, aile bireylerinden birinin cezaevinde 
olması, TTB’nin ve SES’in yaptığı sağlık ku-
rultaylarına katılma vb. durumlardı. Bu say-
dıklarımızın hiçbiri bir bireyin işe alınmama 
kriteri olamaz, liyakatle bağdaştırılamaz. 
Bu uygulama topluma karşı bizleri fişleme, 
ötekileştirme uygulamasıdır. Amaç üniver-
sitelerde örgütlü bireylerin yetişmesine en-
gel olmak, biat kültürü oluşturmaktı. Şunu 
anlıyoruz ki bizler istihbari bilgilerden dolayı 
hem komisyondan hem de idare mahkeme-
sinden geçemedik. Bu süreçte 5.Torba Yasa 
hazırlığı vardı. O yasada “İhraç edilen ve 
güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 
herhangi bir sigortalı işte çalışamaz. “ibaresi 
yer alıyordu. SES’in ve TTB’nin Ankara Ku-
ğulu Park’ta yaptığı eylem çağrılarını grupta 
paylaştım. Gruptan birçok arkadaşla torba 
yasada yer alan bu karara tepki göstermek 
ve iptalini sağlamak için bu eyleme katıldık. 
Mücadelemiz sonucu iktidar geri adım at-
mak zorunda kalmıştı. Mevcut başarımıza 
rağmen tabi ki her şey henüz istediğimiz gibi 
olmamıştı. Hala binlerce arkadaşımız eğitim 
ve çalışma haklarını geri alamamıştı. Ankara 
dönüşü herkeste bir heyecan vardı. OHAL 
ile başlayan uzun bir sessizlikten sonra ni-
hayet sesimizi duyurabilmiştik. İstanbul›da 
ihraç olan ve soruşturmadan geçemeyen 
sendikadan arkadaşlarla bir araya geldik. Bu 
arkadaşlarla örgütlenmek için bir haber ağı 
oluşturduk. Bu süreçte KESK’in ve TTB’nin 
güvenlik soruşturması ve ihraçlar için yaptı-
ğı eylemlere katılmak için üç defa Ankara’ya 
gittik. Bu eylemlerde polis şiddetine maruz 
kaldık. Tabi ki en temel hakkımızı geri almak 
için mücadelemizden vazgeçmedik. Ver-
diğimiz bu mücadele sonucunda Anayasa 
Mahkemesi güvenlik soruşturması yapılma-
sının iptaline karar verdi. Bunun üzerine ik-
tidar, mecliste güvenlik soruşturması uygu-
lamasını kalıcı hale getirme adına bir yasa 
hazırlığı içerisine girdi. Bu hazırlığı önlemek 
ve Anayasa Mahkemesinin kararının uygu-

lanmasını sağlamak için birçok ilde KESK, 
TTB, bazı sivil toplum örgütleri, muhalif par-
tiler bir araya gelerek il sağlık müdürlükleri 
önünde basın açıklaması yaptı. Soruşturma-
dan geçemeyenler il sağlık müdürlüklerine 
dilekçe verdi. Verdiğimiz bu mücadeleden 
dolayı AKP iktidarı bir kez daha geri adım 
atmak zorunda kaldı. Anayasa Mahkeme-
si’nin güvenlik soruşturmasının iptali ile il-
gili kararını dava dosyasına ekleyip bölge 
mahkemelerine sunduk. Bunun sonucunda 
ikiden fazla ataması yapılanlar olarak bizler, 
Bölge Mahkemesinde görülen davalarımızı 
kazandık. Tek davaları olan arkadaşları-
mız ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurup 
süreci takip ediyorlar. Ülkede dikensiz gül 
bahçesi yaratma çabası içinde olan iktidar 
kendisine muhalif olan insanları güvenlik 
soruşturmaları ve KHK›ler ile geleceksiz 
bırakmakta, onlara umutsuzluk aşılamaya 
çalışmaktadır. Bu uygulamaların karşısında 
olmak, ülkede yaşayan bütün vatandaşların 
ahlaki ve vicdani sorumluluğudur. Anayasal 
bir hak olan çalışma hakkının keyfi bir şe-
kilde engellenmesi, bugün bizim için sorun 
iken gelecekte iktidar gibi düşünmeyen, ik-
tidarın uygulamalarını eleştiren herkes için 
büyük bir problem olacaktır. Bütün muhalif 
partilerin ve iktidar dışında kalan bütün ke-
simlerin bu uygulamalara tepki göstermesi 
ve mücadele etmesi gerekmektedir. Bunun-
la ilgili Anayasa Mahkemesinin almış olduğu 
kararlar orta yerde durmaktadır. İktidarın 
«Mülakat ve Güvenlik soruşturması» adı 
altında insanları fişleyen uygulamaları yargı 
mercileri tarafından mahkum edilmiş olsa 
da sınavlarda başarılı olma kabiliyeti olma-
yan “makul çocuklarını, yandaş vatandaşla-
rını” kamuya yerleştirmek için bu insafsızca 
tutumunu devam ettirmektedir.

Geldiğimiz noktada yaşanan bu haksızlıklar 
ve hukuksuzluklara karşı her alanda müca-
delemiz devam ediyor. Bu mücadele sonu-
cunda ben işime başladım. İhraç olmuş ar-
kadaşlarımız işine dönene kadar mücadele 
etmeye devam edeceğiz.

Kurtuluş yok tek başına!

Ya hep beraber, ya hiç birimiz!
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Seda GÜLER
SES Van Şube Kadın Sekreteri

ÖLMEZDEN GELMİYORUZ

Bir kadın spiker “Biz kadınlar ölmezden 

gelmiyoruz, siz de görmezden gelmeyin” 

diyor ard arda verdiği kadın cinayetleri ha-

berlerinden sonra. Kadın Cinayetlerini Dur-

duracağız Platformu verilerine göre sadece 

Ağustos ayında 27 kadın cinayeti işlenmiş, 

ayrıca 23 de şüpheli ölüm mevcut.

Yakın dönemde bir sağlık emekçisi olan Di-

lan Toptaş gezi için geldiği Van’da gardiyan 

Halil İbrahim Sert tarafından canice öldü-

rülmüştür. Son zamanlarda özellikle devle-

tin silahlı güçleri tarafından işlenen sayısız 

kadın cinayetlerinden bir tanesi. Güvenlik 

görevlisi olup belinde ki silaha güvenen 

ve bana bir şey olmaz diye düşünen katil 

gardiyan Halil İbrahim tutuklanıp ceza evine 

gönderiliyor, Dilan’ın cansız bedeni ailesine 

gönderilip defnediliyor. Dilan bir ebe, mes-

leği gereği dünyaya yeni canlar, yeni umut-

lar kazandırıyor. Cana can verirken canı alı-

nan bir sağlık emekçisi.  Dilan’dan geriye 

dünyaya getirdiği bebekler kaldı. Kadınlar 

iş yerlerinde, sokakta, evde öldürülmeye 

devam ediyor. Methiye Kaçkın, sekiz çocuk 

annesi, berdel usulü ile zorla evlendirildiği 

eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz 

kalıyor. Eşinin, yengesi ile olan ilişkisini öğ-

rendikten sonra boşanmak istedi. Ama ne 

aşiret, ne toplum, ne aile ne eş bunu kabul 

etmedi. Methiye’ye iki çocuğu dışında des-

tek veren olmadı, daha sonra ne mi oldu? 

Methiye yaşadığı fiziksel ve psikolojik şid-

dete daha fazla dayanamayıp bir sulama 

kanalına bıraktı bedenini. Geriye bir gazete 

haberi, sekiz çocuk… 

Toplum olarak kadının eksik görülmesi, söz 

hakkı verilmemesi, ataerkil toplum zihniye-

tinin devam etmesi, kadınların bir mal gibi 

başlık parası veya berdel usulü ile evlendi-

rilmesi, töre adı altında kardeşin kardeşe öl-

dürtüldüğü, kadınların kendilerine tecavüz 

edenlerle evlendirmek zorunda bırakıldığı, 

intihar süsü verilmiş kadın ölümleri, sevgi 

adı altında işlenen aşk cinayetleri, aslına ba-

kılırsa kendi ailemizin, sevdiklerimizin elin-

den ne çok ölüyoruz, ne çok görmezden 

geliniyoruz. Ölen, öldürülen kadınların ismi-

ni, yaşantısını ne anlatmaya yetecek ömür 

ne de yazmaya.   

Türkiye de imzalanan ve adını İstanbul’dan 

alan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 No’lu 

yasa uygulanmak istenmiyor. Sözleşmenin 

dört temel ilkesi; kadına yönelik her tür-

lü şiddetin ve ev içi şiddettin önlenmesi, 

şiddet mağdurlarının korunması suçluların 

cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile 

mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü 

ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata 

geçirilmesidir. Taraf olunan bu sözleşme ge-

reğince şiddet gösteren, öldüren her bireyin 

cezalandırılması, uzaklaştırılması ve mağdur 

bireyin can güvenliğinin sağlanması devlet 

elinden olmalıdır. 
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Kadın cinayetlerinin aile içi şiddet, taciz, te-

cavüz haberlerinin üst seviyeye çıktığı son 

yıllarda mevcut hükümetin ve Adalet Bakan-

lığı’nın görevini etkin bir şekilde yapmadığı 

açıktır. İyi hal indirimleri, mahkemelerde takım 

elbise giyinip kravat takan suçluların, sevdim, 

kıskandım, bağırmadı, kahkaha attı, tahrik ol-

dum, sarhoştum gibi birçok söylemi ile yapı-

lan cezayı indirimler yeni suçlara yol açmakta. 

Suçluların daha önce yaptım, ceza almadım 

söylemine sebep olmakla birlikte herkes ta-

rafından bilinen bir gerçek. Halbuki kendine 
tecavüz edeni öldürdü diye müebbet hapis 
cezası alan kadınlar, kadına yapılan şiddete 
engel olmak isterken istemeyerek bir insa-
nın ölümüne sebebiyet veren bireyler ağır 
cezalar almakta.

Görevliler bir an önce adaleti sağlamalı ve 
kadına, çocuğa yönelik hür türlü şiddeti en-
gellemek için İstanbul Sözleşmesi ve 6284 
No’lu yasayı etkin bir şekilde uygulamalı. 
Yasalar uygulanmadığı sürece her cinaye-
tin sebebi devlettir. Mirabel kardeşlerden, 
Emma Goldman’dan ve ismini anamadığı-
mız birçok kadından devraldığımız kadın 
özgürlüğü mücadelesi, kazanılan hakların 
korunması ve tam olarak uygulanması için 
verilecek mücadele hiçbir zaman bitmeye-
cek. Biz kadınlar hayatın her alanında mü-
cadele ve emek vermeye devam ediyoruz; 
tarlada, evde, sokakta, plazalarda. Gücümü-
zü emeğimizden alıyor, yaşamak ve yaşat-
mak için kazanılmış hiçbir hakkımızdan vaz-
geçmiyoruz. Biz güneşi doğuran, dünyayı 
karnına sığdıran kadınlarız. 
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Yıldız ORAK
SES Amed Şube Eşbaşkanı

KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN 
GİRDİĞİ ÇIKMAZ

Dünyayı sarsan Covid-19 ülkemizi de Mart 

ayından beri etkisi altına aldı, her geçen gün 

vaka ve ölüm sayısı arttı. Sağlık emekçileri-

nin de ezelden beri var olan güvenceli iş, te-

mel ücret mücadelesi, sağlık alanlarında ya-

şanan şiddet olayları, çalışma koşulları gibi 

büyüyen sorunlar salgınla birlikte sorunların 

daha da derinleşmesine, sağlık emekçile-

rinin tükenmesine neden oldu. Her geçen 

gün enfekte sağlık emekçi sayısı artıyor ve 

sağlık emekçisi, enfekte olma korkusunun 

üstüne bir de enfekte olan mesai arkadaşı-

nın iş yükünü de üstlenerek verdiği hizmeti 

arttırmak zorunda olduğu için üstleneme-

yeceği kadar iş yükünün altında eziliyor.

Genelde sorunlar ülkenin her yerinde, her 

sağlık kuruluşunda çalışan sağlık emekçisi 

için ezelden beri olan ortak sorunlar, pandemi 

sadece gün yüzüne çıkmasını sağladı. En dü-

şük memur maaşını alan bir hemşirenin ancak 

o ay alacağı performans ücreti ve fazla mesai 

ücreti ile ayakta kalabileceğini ki bunların da 

emekliliğe yansımadığını herkes bu dönemde 

öğrendi, sözü verilen 3600 ek göstergenin 

ne kadar önemli olduğu bu dönemde ortaya 

çıktı, yine sözü geçen performans ödemesin-

de ne kadar büyük bir adaletsizliğin olduğu bu 

dönemde daha da büyük bir sorun oldu. zz bu 

sorunların üstesinden gelmek bir de pandemi-

nin yarattığı koşullar köşeye sıkışmışlık hissine 

neden oldu. Bu dönemde bu sorunlarla baş et-

mek her çalışan için aynı olmadı tabii, psikiyat-

rik destek alanlar, intiharlar bu dönemde arttı.

Artan iş yükü, hastanelerde yaşanan karışık-

lık, aile içerisinde okula gitmeyen çocuklara 

kim bakacak kaygısı, aileye hastalık bulaş-

tırma kaygısı, iş yükünün üzerine eklenen 

ev işi yükü gibi durumlar pandemiden daha 

çok kadınların etkilenmesine neden oldu. 

Tek ebeveynli çocuklarla ilgili yaşanan so-

runlar, eşlerin ikisinin de sağlıkçı olması 

gibi durumlarda yine sağlıkçı ebeveynlerin 

yaşadığı problemlerden bazıları. Bu prob-

lemlerle kendini köşeye sıkışmış hisseden 

sağlık emekçilerinde yorgunluk, tükenmişlik 

durumları gelişti. Çalıştığı birimde gece nö-

betinde balkondan atlayarak yaşamına son 

veren hemşire B.M. bu sorunların hemen he-

men hepsini yaşayan bir hemşire arkadaşı-

mızdı.

Hemşire B.M. hastanenin en yoğun birimle-

rinden birinde güvencesiz çalışıyordu.4-D 

işçi kadrosuyla, aynı işi yapan ama farklı öz-

lük haklarına sahip olan, bazıları işçi bazıları 

memur, bazıları sözleşmeli memur olarak çalı-

şan hemşirelerin en büyük sorunlarından biri. 

Fazla mesai ücreti alamayan tamamı ile yanlış 

bulduğumuz performans ödemesinden fay-

dalanamayan, haftalık çalışma saati bile faklı 

olan kadro idi hemşire B.M.’nin kadrosu. Eşi 

de sağlıkçı olan arkadaşımız birçok sağlıkçı 

anne, baba gibi nöbetlerini ayarlayarak ço-

cuklarına dönüşümlü bakıyorlardı, kreş im-

kanı olmayan birçok sağlıkçının yaşadığı 
ortak problemlerden biri kreş sorunu. Yine 
pandemi döneminde yoğun çalışma koşul-
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ları çocuğa kim bakacak sorununu bera-
berinde getirmişti, özellikle eşi Covid-19’a 
yakalandıktan sonra kendisinin izolasyona 
alınmayışı, nöbet tutmaya devam etmek 
zorunda olması, babanın izolasyon amaç-
lı yurtta kalma zorunluluğu çocuğu ortada 
bırakmıştı. Var olan genel sorunların üstü-
ne eklenen bu sorunlar, belki de baş ede-
cek gücü bulamayışı arkadaşımızın hayatına 
mal olmuştu.

Her insanın yaşanan problemlere tepkisi 
farklıdır, kimi insan sorunlarla baş edebilir-
ken, kimi hissettiği tükenmişlik, köşeye sı-
kışmışlık duygusu ile baş edemeyip yardıma 
ihtiyaç duyar. Pandemi döneminden sonra 
yaşanan bütün travmalar tedavi edilmesi 
gereken bir duruma dönüşecektir ve bunu 
en yoğun yaşayan sağlık emekçileri travma 
izlerini yaşamlarından silmek için mücadele 
etmek zorunda kalacaklardır.

Çocuğu SMA hastası olan bir başka sağlık 
çalışanı arkadaşımız iki yaşındaki kızının bu 
hastalığı ile savaşırken pandemi döneminde 
çocuğuna hastalığı bulaştırma korkusunun 
onu ne kadar etkilediğini tahmin edemiye-
ceğimizi dile getirdi. Hemşire E.A. “Çocuğu-
mun hastalığı ile savaşırken bu hastalıktan 
değil de benim ona taşıyacağım virüsten 
onu kaybetme korkusu beni çok baskı altına 
alıyordu, ilk zamanlar geceleri hiç uyuyamı-

yordum, nasıl davranacağımı ne yapacağımı 
şaşırmış durumda, panikten mantığımı kay-
betmiştim. Nisan ayında covid e yakalan-
dım eve gidemezdim, sendikamdan yardım 
istedim ve onlar beni bir otele yerleştirdiler, 
eşimle görüntülü görüşüyor nasıl aspire et-
mesini, nasıl tedavi yapacağını anlatmaya 
çalışıyordum, hayatımın en zor günleri idi. 
Sendikadaki arkadaşlar eve uğrayıp çocu-
ğun bakım ve tedavisi ile ilgileniyorlardı, 
Bu dönemde yaşadığım köşeye sıkışmışlık 
duygusunu sendikadaki arkadaşlarımın da-
yanışması ile atlattım.”. Hemşire E.A. yine 
yaşanan sağlıkçı sorunları örneklerinden sa-
dece biri idi.

Bu örnekleri çoğaltmak istesek sanırım sa-
tırlar yetmez, sorunların temel kaynağı aynı 
aslında. Güvenlik soruşturmasından bekle-
yenler, ihraç olanlar, atama bekleyen sağlık-
çılar atanmadan, çalışan sağlıkçı sayısı artı-
rılmadan, özlük hakları düzeltilmeden, kreş 
imkanı sağlanmadan bu sorunlar çözülmez.

Bu sorunlar çözülmeden de her geçen gün 
artan vaka sayısıyla baş edilemeyecek du-
ruma gelen pandemi de bitmez ve maalesef 
yönetenler kullandığı ayrımcı, şiddete sevk 
edici söylemlerini bırakmadan, pandemi ku-
rullarına STK’ları dahil etmeden çalışanların 
yaşatmak için yaşama mücadelesine katkı-
lar sunmadan bu sorunlar düzelmez.
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Zehra YİĞİT
SES Antalya Şube Üyesi

SAĞLIKTAKİ DÖNÜŞÜM KADIN 
SAĞLIK HİZMETLERİ ve EBE 

HEMŞİRELER İÇİN YIKIMA DÖNÜŞTÜ

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin dönü-

şümünde kadın sağlığı söz konusu olunca 

nereden başlamam gerektiğini uzun süre 

düşündüm. Çünkü kadın demek toplumun 

yarısı demek. Toplumsal cinsiyet rollerine 

göre ise toplumun neredeyse tamamı de-

mek. Peki aile hekimliği uygulamasına ge-

çilmesiyle toplumun yarısını oluşturan ka-

dınların hizmet almaları daha mı kolaylaştı? 

Daha nitelikli hizmet mi almaya başladılar? 

Kadınlar daha mı sağlıklı oldular? Bu soru-

nun cevabını sağlık kuruluşlarının koridorla-

rına ve günlük poliklinik sayılarına bakarak 

pekala görebiliriz. Aile hekimliği pilot uygu-

laması 2005 yılında Düzce’de başladı, 2010 

yılı sonunda ise artık Türkiye’nin tamamın-

da aile hekimliği uygulaması başladı. Ancak 

söylememiz gerekir ki aile hekimliği süreci 

henüz başlamadan birinci basamak sağlık 

hizmeti veren kurumların içi boşaltılmaya 

başlamıştı. Çünkü yeni bir düzene geçmek 

için eski düzeni bozmanız, işlemez hale ge-

tirmeniz, böylece yeni düzen için gerekçe 

ve rıza oluşturmanız gerekir. 

Sağlık ocağı sisteminin de her yönüyle ka-

dınların sağlığı açısından mükemmel oldu-

ğunu söyleyemeyiz. O zaman da önemli 

problemler vardı. Örneğin kadınlar üreme 

çağına gelene kadar çok ta önemsenmiyor-

lardı. Ancak 15 yaşına geldiğinde 49 yaşına 

kadar gebelik yönünden sorgular, en azın-

dan üç ayda bir ziyaret ederdik. Bekarsa zi-

yaret ve takibe gerek yoktu. Sağlık ocakla-

rın  en önemli eksiklerinden biri buydu. 

Kadın eğer gebeyse, lohusaysa, gebelik 

planı varsa, korunmuyorsa daha sık ziyaret 

planlıyorduk. Yazın sıcakta, kışın soğukta 

baktığımız bölgeye ev gezilerine çıktığımızda 

aslında bugünlerin iyi günlerimiz olduğunu 

bilmiyorduk. Muhtemelen evinde ya da işye-

rinde ziyaret ettiğimiz kadınlar da bilmiyor-

du. Aile hekimliğine geçilince hem daha faz-

la ücret alacağız, hem de kimsenin kapısına 

gitmek zorunda kalmayacağız diye sevinen 

çoktu. Hele asansörsüz çok katlı binalar yok 

mu en çok onlar bezdirmişti ebelerin canını.  

Türkiye›deki aile hekimliği uygulamasının ilk 

birkaç ayın da biz sağlık emekçileri olarak 

kazın ayağının reklamlardaki gibi olmadığını 

anlamıştık. Eskiden sağlık ocakları, AÇSAP 

merkezleri, verem savaş dispanserleri var-

dı. Şimdi verem savaş dispanserleri işlevsiz, 

çoğu yerde de dispanser yok zaten. AÇSAP 

merkezlerinde jinekolog, pediatrist, diş he-

kimi, o alanda eğitim almış pratisyen hekim, 

psikolog, özel eğitim almış ebe, hemşire ça-

lışırdı. 18 yaşına kadar cinsiyet ayırmaksızın 

herkese, 18 yaşını geçtiyse sadece kadınla-

ra hizmet verirlerdi. Bu merkezlerin içinde 

gençlik merkezi adı altında sadece 18 yaş 

altının danışmanlık hizmeti alabileceği bi-

rimler vardı. Rahim içi araç uygulaması için 

gerekli sertifika eğitimlerini yapar ve kadın-

lara da etkin hizmet verirlerdi. Şimdi AÇSAP 
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merkezleri sağlıklı yaşam merkezlerinin içe-

risinde çoğu şehirde sertifika vermek için 

gerekli alanında eğitimli hekimden yoksun 

bir şekilde hizmet üretmeye çabalıyor. 

Gelelim kanayan yara aile hekimliği sistemi-

ne. Eskiden  bizlerin sağlık ocağına ataması 

yapılırken bir bölgeye atanırdık. Sınırlar bel-

liydi. O bölgede ikamet eden herkesten so-

rumluyduk. Bize kayıtlı değilsin diyemezdik. 

Baktığım bölgeye turizm sezonu açılırken 

İstanbul’dan kendi ifadeleriyle “Selamsız” 

resmi adı sanırım Selami Ali Efendi mahal-

lesinden romanlar gelirdi. Turizm çalışan-

larının lojmanları vardı. Hepsini her bahar 

kayda alır sonbaharda da göç evrakı düzen-

lerdim. Yasal olarak hizmet vermekle yü-

kümlüydüm. Romanların kışın hizmet aldığı 

Kadıköy 2 No’lu AÇSAP merkezi hala aklım-

da. Aile hekimliği sistemindeyse nereye ka-

yıtlıysa hizmeti oradan alacak ve takibi ora-

sı yapacak. Öyle “ben buraya taşındım bana 

sen bakacaksın” diyemez, çok istiyorsa evi-

ne en yakın merkezdeki nüfusu en az olan 

hekime toplum sağlığı merkezi tarafından 

atanarak hizmet alabilir

Sağlık ocağı sisteminde ev gezilerine gitti-

ğimizde daha eve girmeden oturulan semt, 

binanın girişi, boyaları, bahçe düzeni, evde 

yaşayanların en azından gelir durumuyla il-

gili ve yaşayabilecekleri sağlık sorunlarıyla 

ilgili fikir sahibi olabiliyorduk. Evin içine gir-

diğimizde çöplerin toplanmasından, içilen 

suya kadar gözümüzle görüyorduk. Ailenin 

maddi durumuna göre beslenme eğitimi 

yapabiliyorduk. En mahrem konuları sorabi-

lirdik. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti, cin-

sel istismarı gözden kaçırmamız daha zor-

du. Kadın evindeydi, kendine ait mekan da 

kendisini de daha rahat ifade edebiliyordu. 

Kadının kendisinden sağlıklı bilgi alamaz-

sak güvendiğimiz bir komşusuna sorabilir-

dik. Kadına ve çocuğa ayıracağımız süreyi 

biz belirlerdik. Performans sorunumuz yok-

tu. Doldurmamız gereken evrak yığını da. 

Aşıya bakan , aile planlaması hizmetlerine 

bakan, enjeksiyon, pansuman gibi hizmet-

lere bakan, şoförümüz , yazışmalara, ayni-

yattan sorumlu, çevre sağlığı hizmetlerine, 

poliklinik hizmetlerine , temizlikten sorumlu 

hizmetli personelimiz ayrı ayrıydı. Ortalama 

2000 ila 3000 nüfusa bakardık. Nüfus art-
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tığında mahalleler tekrar bölünürdü. Şimdi 

ise ortalama 3500, bazı aile hekimliği birim-

lerinde 4000’e yakın bir nüfusa  bir doktor 

ve bir çalışan hizmet veriyor. Poliklinik hiz-

metlerinden, kan almadan, enjeksiyondan, 

pansumandan (birinci basamakta bunlar 

tali hizmet olması gereken şeyler) yazış-

malardan, aşılardan, gebe, bebek, çocuk, 

lohusa (performans puanına dahil şeyler) 

izlemlerinden, aşı dolabından, kanser tara-

malarından, aile planlaması hizmetlerinden, 

okul taramalarından, atladığım şeyler olabi-

lir (sayarken yoruldum) hepsinden sorumlu-

lar. Poliklinik hizmetlerinin çoğunu “satranç 

oynamasında sakınca yoktur”u da içeren 

rapor talepleri ve sürekli ilaç kullanmak zo-

runda olanların yazdırdıkları reçeteler oluş-

turuyor. 

Sağlık Bakanının da itiraf ettiği gibi rapor 

ayrı bir sorun. Ehliyet raporları ve işe giriş 

raporları   bu sorunu daha da ağırlaştırı-

yor. İşverenin yapması gerekeni aile hekimi 

üstlenmek zorunda. Bu kadar yükün altın-

da boğulmuş bir sağlık çalışanı gelen kadı-

na ya da çocuğa ne kadar zaman ayırabilir 

ki? Ayırmak istese özel bir şey konuşmak 

istese mekan yok. Çoğu aile hekimliği biri-

minde çalışan arkadaşların kendilerine ait 

iş kıyafetlerini giymek için bile bir odaları 

yok. Gelenlerle özel görüşme yapabilecek-

leri uygun mekan nasıl bulsunlar. Çünkü aile 

hekimleri kullanılan her metrekareye kira 

ödemek zorunda. Ne kadar çok alan o ka-

dar çok kira. Eskiden kamu binası olmayan 

cami ve apartman altlarına yeni açılan aile 

hekimliği birimlerinin hali içler acısı. Bazı 

merkezlerde daimi hizmetli personel yok, 

saatlik çalışanlar var. Kırsal kesimde veya 

tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde kad-

rolar sürekli boşalıyor. Aylarca hekimsiz ka-

lan yerler var. Yeni açılan sıfır nüfuslu aile 

sağlığı merkezlerinde çalışmak isteyen çok 

az. Yardımcı aile sağlığı çalışanı ihtiyacı ge-

çici görevlerle karşılanmaya çalışılıyor. 

Kadınların çok basit bir talebi olan rahim 

içi araç uygulaması bile pek çok aile sağlığı 

merkezinde karşılanamıyor. Birkaç kez Ma-

navgat’tan Alanya’ya rahim içi araç taktır-

mak için gelen kadınlarla karşılaştım. Gidiş 

dönüş en az 120 km ve dört araç. Bu konu-

da yetkin çalışan çok az, herkes kendi nü-

fusundan sorumlu olduğu için de başka he-

kimde kayıtlı kişiye hizmet vermiyor. Yetkin 

arkadaşlar yasal olarak almaları gereken iki 

haftalık tazeleme eğitimini almamışlar. Yeni 

belge almak istese yardımcı personel dört 

hafta, hekim iki hafta. Sözleşmeli çalışan ar-

kadaşlarımız kamu kurumlarına geçici gö-
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revle de gidemezler. Pek çok yerde eğitim 

de alamıyorlar çünkü AÇSAP merkezlerinin 

çoğunda artık eğitim verilemiyor. Kalacak 

yer, yemek bütün  sorunları kendisi çözecek 

üstelik kendi yerine bakacak birisini bulmak 

zorunda. Bu arada kursa gidecek arkadaşın 

bozulacak olan ev düzenine değinmiyorum 

bile. Zaten kadının en önemli görevi de anne 

ve eş olmak. En az üç çocuk doğurmalıyız. 

Sadece rahim içi araç değil hizmet verdi-

ğimiz her alanda nitelikli hizmet içi eğitim 

alamıyoruz. 

Aile hekimliğinin icadı gibi görünse de bi-

rici basamakta performans uygulamasıyla 

2004 yılı Nisan ayında işyerlerimize gelen 

yazar kasayla tanışmıştık. O zaman perfor-

mansa göre döner sermaye dağıtıyorlardı. 

2007 seçimlerinden önceydi sanırım yazar 

kasalar kalkıp katkı payları eczanelerden 

alınmaya başlayınca erkek bir hasta bana 

AKP övgüsü yapmıştı. Ben de yazar kasayı 

buraya kim getirdi diye sorunca cevap ve-

rememişti. Şimdiyse Demokles’in kılıcı gibi 

herkesin tepesinde performans, arkadaşla-

rın diliyle “performans yemek” Az para de-

ğil kesilen. 

Peki sorun çözüldü mü? 

Artan aşı reddine ve kızamık vakalarına ba-

kılırsa çözülmediği gün gibi ortada. Aya-

ğına gidip zaman ayıramadığınız bir insanı 

telefon açarak ne kadar ikna edebilirsiniz? 

Kanser taramaları içinde pozitif performans 

uygulamasına geçilmesinden bahsediliyor. 

KETEM birimlerini bile tüm Türkiye’de aktif-

leştirememişiz. Kadınlar mamografi çektir-

mek için nereye müracaat edecek? Sosyal 

güvencesi yoksa hastanelerden hizmet ala-

maz. Aile hekimliği birimlerinde çalışanların 

büyük çoğunluğu HPV numunesi almak için 

eğitim almamış. HPV pozitif kadınların taki-

bini yapacak jinekolog, onkolog o kadar az 

ki sevk ettiğimizde kadınlar nasıl gidecek, 

hele de sosyal güvencesi yoksa. 

Yeni sistemde en çok içimi acıtan şey mülte-

ci kadınların durumu. Erkekler çalışma yaşa-

mına dahil olmuşlar, sokakta en azından ih-

tiyaçlarını giderecek kadar dil öğrenmişler. 

Kadınlar eve hapis. Çoğunluğu doğurganlık 

çağında. Resmiyette açılan göçmen sağlığı 

birimleri tabeladan ibaret. Geçici görevle 

gittiğim bir aile sağlığı merkezinde arka-

daş gebelik testi yaptırmak istediğini san-

mış bana bir de sen konuş dedi. Yaşı 30 bile 

değildi. Eşi az bildiği Türkçeyle tercümanlık 

yaptı. Dört çocuğu var ve korunmak istiyor. 

Yanındaki aşı kartını da inceledim. Bir yaşın-

daki çocuğu sınırdan geçerken aşılanmış bir 

de doğduğunda Hepatit aşısı yapılmış. İlk 

olarak   kızamık aşısını yapıp hemen il mü-

dürlüğünü aradım. Aşı takvimi oluşturup 

panoya astık, ebesi izin dönüşü ona göre 

yapsın diye. Verem savaş dispanserine söy-

lenen günde PPD testi için gidebildi mi bil-

miyorum. Geçenlerde tercümanla başka bir 

mülteci kadın geldi. İnternetten adliyede ça-

lışan yeminli tercümanı bulmuşlar. Bir miktar 

para ödemiş. Önce ALKÜ Eğitim Araştırma 

Hastanesi’nde muayene olmuş sonra bize 

gelmiş. Halbuki aynı hastanede turistler için 

tercüman (lar) var ve bütün işlemlerinizde 

yanınızda. Para bırakacak Alman, İskadinav, 

Rus herhangi başka bir ülke de olabilir ter-

cüman var ama mülteci bir kadınsanız pa-

rayı öderseniz ancak tercümanın tercüme 

ettiği kadar bilgi sahibi olur ve tedavinize 

müdahil olabilirsiniz. Sınıflandırma adı altın-

da gönüllü kabul ettiğimiz çalışma düzeni-

nin bize getirdiklerini anlatmaya da kalkar-

sam sanırım bu yazı için bana ayırdıkları yer 

yetmez. 

Velhasıl yeni sistem kızamık vakalarının art-

tığı, aşı reddinin yaygınlaştığı, obezitenin en 

büyük sorunlarımızdan biri haline gelmeye 

başladığı, çalışanların binalara daha doğru-

su odalarına hapsolduğu, gitgide hizmeti 

alanın da verenin de “sağlık ocağı sistemi 

bundan iyiydi” demeye başladığı bir düzene 

dönüştü. Dokuzuncu yılına girdiğimiz  böyle 

bir sistemde  kadın sağlığı nasıl iyi olabilir ki? 
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Perişan AKAN
SES Tekirdağ Temsilcisi

PANDEMİDE GÖRÜNMEYEN
KADIN EMEĞİ

2020’nin başlarından beri hem bireysel ya-

şamlarımızı hem dünya gündemini domine 

eden bir salgınla boğuşmaktayız. Eylül orta-

sı itibariyle yaklaşık otuz milyon insanı hasta 

eden koronavirüs milyarlarca insanın günlük 

rutinini, alışkanlıklarını, tüketimini, ekono-

misini nefes alamaz bir noktaya sürükledi. 

Çoğumuzun daha önce hiç bilmediği ama 

internet görsellerindeki temsiliyle birkaç 

aydır tanış olduğumuz covid-19 nasıl oldu 

da tüm dünyaya diz çöktürdü?  Milyarlarca 

organizma türüne ev sahipliği yapan geze-

genimizde zarfsız, savunmasız bir virüsün 

tek başına bunca yıkıma yol açması bekle-

nemez. SARS-CoV-2’ ye bağlı Covid-19’un 

epidemi ve sonrasında pandemiye dönüşüp 

tüm dünyayı kısa bir süre içinde esir alma-

sının en büyük müsebbibi kuşkusuz kapita-

list sistem ve tek tek her birimizin evlerine 

kadar sızmış muazzam ağlarıdır. Salgınlar 

tarihine baktığımızda tarih boyunca birçok 

coğrafyada salgın hastalıkların yaşandığını 

ve bu hastalıkların yüzbinlerce insanın ya-

şamına mal olduğunu görüyoruz. Ancak 

kapitalizm öncesi toplumlarda hastalıkların 

salgına dönüşmesi daha uzun zamansal di-

limlerde ve daha yakın coğrafyalarla sınırlı 

olup savaş, istila, göç yollarıyla pandemiye 

yol açıyorken;  son birkaç yüzyılda serma-

yenin küresel ölçekteki yayılmacılığı nede-

niyle benzer hastalıklar eşi görülmemiş bir 

hız ve ölçekte tahribatlar yaratmaktadır.

Geçmişten günümüze; kölelikten, soykı-

rımlara, savaşlardan doğa talanına, kadın 

katliamlarından, emek sömürüsüne değin 

türlü olumsuzlukların kaynağının ataerkil 

kapitalist uygarlık olduğu su götürmez bir 

gerçektir. Salgın özelinde bakacak olursak; 

tüm türlerden üstün ve hak sahibi “insanoğ-

lu”, doğa koşullarında bir araya gelmeye-

cek yüzlerce türü üretim çiftliklerinde, sa-

tış pazarlarında, pet shoplarda birbirlerinin 

yaşam alanlarına, floralarına ve faunalarına 

maruz bırakarak türler arası geçişi sağlayan 

ve hastalığı yaratan kahraman. Buna ek ola-

rak birçok büyük metropolde kişi başına dü-

şen yaşam alanı yirmi metrekare ve altında. 

Kapitalist hırs mantığıyla kurulan şehirlerde, 

işyerlerinde, evlerde insani yaşam koşulla-

rından bahsetmek imkansız. Dünya gene-

linde 2.153 kişinin serveti dünya nüfusunun 

%60’ının toplam mal varlığından daha fazla 

(Oxfam 2019). Milyonlarca insan açlık sını-

rının altında bir gelirle, tıklım tıkış fabrika-

larda, balkonsuz havalandırmasız evlerde 

yaşamaya çalışırken bu virüsten korunmak, 

virüse yakalanıp da iyileşme şansı bulmak 

nüfusun kaymak tabakası dışındakiler için 

neredeyse imkansız. Tüm bu koşulları ya-

ratan kapitalist modernitenin kendisi değil-

mişçesine sistem dayattığı çözümlerle çık-

mazı daha da derinleştiriyor. 

Kapitalist uygarlığın üzerinde şekillendiği 

insan merkezli ideoloji ve aynı yoldan de-
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vam eden materyalist tıp, insanı diğer tüm 

türlerden üstün tutup tüm gezegeni ve 

canlıları sömürebileceği, üzerinde deney 

yapabileceği, insanlığın hizmetine sunul-

muş müdahale edilebilir kaynaklar olarak 

görmekte. Kapitalizmle harmanlanıp yaşa-

mın her alanında hüküm sürmeye çalışan bu 

anlayış insanoğlunun emek sömürüsünde, 

doğa sömürüsünde, kadın sömürüsünde 

aşina olduğumuz ve binlerce yıldır mücade-

le ettiğimiz bir anlayış.  

Korku pandemisi

İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen kit-

le hareketleri ile sol-sosyalist hareketlerin/

fikirlerin yükselişi karşısında tarihin liberal 

demokrasi ile sona erdiğini ilan ederek refah 

devleti argümanının arkasına sığınıp halkları 

dizginlemeye çalışan kapitalist modernite-

nin orta sınıflar nezdindeki huzurlu-güvenli 

ve konforlu yaşam vaadi pandemi ile sar-

sılmış oldu. Bu vaat asgari yaşam koşulla-

rına mahkum alt sınıflar için zaten yok hük-

mündeydi. Birkaç hafta içinde her birimiz 

yaşamımızı, yakınlarımızı, işimizi, gelece-

ğimizi tehdit eden bu virüsün korkusuyla 

evlere kapanır olduk. Devasa ilaç firmaları, 

tıbbi otoriterler, süper güç dünya devletle-

ri; çalışmak ve çarkları döndürmek zorunda 

olanlar dışındakilerimizin evde kalmasını sa-

lık veriyorlardı. Bilimi tekellerine alıp toplu-

mu kendine bağımlı kılan bu büyük devlerin 

“savaşta” kullanılacak medikalleri geliştir-

meye çalışırken, dün başarılı deyip binlerce 

insanın tedavisi için kullandıkları ilaçların 

bugün başarısız olduğunu okudukça korku, 

pandemi misali artmaya yayılmaya devam 

etti. Kapitalist sağlık sisteminin, kar etme-

diğini düşündüğü için bertaraf ettiği koru-

yucu sağlık-halk sağlığı hizmetlerinin yeri-

ne ikame ettiği devasa hastaneler, yoğun 

bakımlar, üstün teknolojiye sahip cihazlar, 

tetkikler toplumu hastalanmaktan korumu-

yor; sadece hastalığı ağır geçiren bir kesime 

destek vermeye yetiyor. Son birkaç haftadır 

da insanların artık hastanelerde ve yoğun 

bakımlarda sıra beklerken öldüğü haberle-

rini alıyoruz. 

Tüm bu belirsizlik ve çaresizlik bireysel ve 

toplumsal korku pandemisini beslerken asıl 

korkması gerekenin asıl çaresiz olanın kapi-

talist sistem olduğunu görmemiz gerekiyor. 

Birkaç sembolik örnek dışında tüm dünya 

ülkelerinde hüküm süren kapitalist devletler 

gezegenin üstünde ve altında sınırsız güç 

ve kaynak sahibi oldukları iddiasındayken 

bir virüsün etkisiyle ilk şokla kontağı kapat-

mak zorunda kaldılar. Sonrasında da siste-

min temel dayanağı ve varlık sebebi olan 

sermayenin çıkarları için; güvenliklerinden, 

sağlıklarından, geleceklerinden sorumlu 

oldukları milyonların ölümünü göze alıp 

gerçek yüzlerini göstermek zorunda kaldılar. 

Salgından çıkışın yolu; kadınlar

Önümüzdeki kış daha da şiddetlenmesi bek-

lenen Covid-19 salgınının müsebbibi kapita-

list modernite ve onun ekseninde şekillenen 

kurumlarken çözüm için sistemden medet 

ummak yerine bütünlüklü bir mücadele ile 

yaşamlarımızı, sağlığımızı, bedenimizi, ge-

leceğimiz sisteme bağımlılıktan kurtaracak 

bir mücadele hattı çizmemiz gerekiyor. Her 

savaşta krizde olağanüstü halde olduğu gibi 

en üst tondan demeçler veren, yeni yasaklar 

açıklayan, korkutan, tehdit eden sahnedeki 

erkek aklın başarısızlığı ortadayken pande-

mide de yaşamı kuran ve kurtaran yine ka-

dınlar oluyor. Birçok hastalıkta olduğu gibi 

Covid’den korunmak ve kurtulmak da uy-

gun yaşam koşullarıyla ilgili; modern tıbbın 

çaresizliğinin itirafı olarak öğütlediği evde 

kalmak, iyi beslenmek, temizlenmek… Cin-

siyetçi işbölümünden kaynaklı kadın eme-

ğinin binlerce yıldır sırtında taşıdığı işler 

bunlar. Kapitalist patriyarkanın aslında çok 

iyi gördüğü ve kullandığı yeniden üretim 

emeği, insanlığın temel yaşamını da sür-

dürten emek... Yüzyıllardır evi çekip çevir-

mek zorunda bırakılan, evde çocuk ve yaşlı 

bakımına aşina olan ve birçoğu krizin ayak 

sesleri daha eşikteyken gözden çıkarılıp 

kapitalist işlerinden eve gönderilen kadın-

lar, tüm toplumu koruyacak ve yaşatacak 

emekleriyle bu süreci yürüten özneler ol-

dular.  Aynı şekilde hastanelerde yoğun ba-
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kımlarda doğru düzgün tıbbi tedavisi henüz 

bilinmeyen, uygulanamayan bu hastalığa 

karşı yatan hastaların bakımını, temizliği-

ni, beslenmesini ve hastane içindeki tüm 

organizasyonları üstlenen kadınlar-kadınsı 

olduğu için ikincil görünen hemşirelik, ebe-

lik, dahiliye, göğüs, enfeksiyon gibi branşlar 

oldu. 

Toplumsallıktan koparılıp erkeğin elinde 

iktidar teorisine dönüşen ve alınıp satılan 

sağlık bilgisini binlerce yıl öncesinde de ya-

şamak ve yaşatmak için nesilden nesile ak-

taran kadın emeğinin kapitalist üretim sis-

teminde “değer” görmesini beklemek değil, 

tam tersine paha biçmediğimiz bu yaşam-

sal emeğin bizim için gerekli ve yeterli ol-

duğundan yola çıkarak bu sistemden çıkışın 

yolu olarak görmek gerekiyor. Bunun için de 

daha çok kar uğruna toplumu sınırsız üreti-

me ve tüketime zorlayan, kendisine bağımlı 

kılan bizi sömüren, yaşamlarımızı, geleceği-

mizi, sağlığımızı tehdit eden kapitalist işler 

yerine yaşamsal emeği cinsiyetçilikten arın-

dırıp “yeni yaşam”ın merkezine koymalıyız. 

Tek tek evlerimizde, bedenlerimizde, her 

dakikamızda hak iddia eden ataerkinin de 

kapitalizmin de sonunu getirecek olan bu 

eksenli örgütlü bir kadın mücadelesidir. 

Pandemi sürecinde dahi iktidarların sal-

dırılarına karşı tüm dünyada sokaklarda, 

direnişte olan kadınlar yaşamlarından da 

özgürlüklerinden de emeklerinden de vaz-

geçmeyeceklerini haykırdılar. Dayanışma 

ağları ile örgütlenip üretimlerini paylaşarak 

toplumun öz gücü ile başarabileceklerini 

gösterip sömürenlerden medet ummamayı 

hatırlattılar. 

Bin yıllardır bizi nefessiz bırakmaya çalışan 

esas pandeminin patriyarka ve kapitalizm 

olduğunu biliyor ve bağışıklığımızı güçlen-

dirmek için kadın mücadelesini yükseltme-

ye, yeni yaşamı kadın öncülüğünde kurma-

ya devam ediyoruz..   
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Ferda UZUNYAYLA
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü

KAPİTALİZMDE EKOLOJİK 
VARLIKLARA MÜDAHALENİN 

GENİŞLEYEN ZEMİNİ

Günümüzde ekolojik sorunlar ağırlaş-
tıkça ekolojik kriz tartışmaları da dünya 
gündeminde hızla yer edinmiştir. Ekolojik 
kriz tartışmları ana akım yaklaşımlarda, top-
lumsal sistemin işleyişinden bağımsız bir 
şekilde incelenmekte ve dolayısıyla ekolojik 
krize çözüm daha teknik ve ekonomik bir 
temelde sunulmaktadır. Buna karşıt olarak 
eleştirel yaklaşımlarda ise ekolojik krizlerin, 
kapitalist birikim ve doğal döngüler arasın-
daki çelişkilerden ayrı olarak incelenmesinin 
mümkün olmadığı ve bu nedenle kapita-
list sistemin yapısal mantığı gereği sistem 
içinde çözüm üretmenin imkansızlığı dile 
getirilmektedir. Eleştirel yaklaşım içindeki 
isimlerden Joel Kovel, ekolojik krizi, ekosis-
temlerde etkileşim halinde, genişleyen ve 
sonucu kestirilemeyen bir dizi çöküşün eko-
lojik istikrarsızlığı başlatması ve bunun küre-
sel çaplı hale gelmesi sonucu doğa-toplum 
bütünlüğüne karşı oluşan tehdit üzerinden 
açıklamıştır (Kovel, 2005). Paul Burkett ise 
bu açıklamaya paralel biçimde toplum ve 
doğanın birlikte evriminde oluşan uyumsuz-
luklar sonucu çevre krizlerinin oluştuğuna 
dikkat çekmiştir. Bu krizlerin kapitalizmde 
kır-kent ayrışması sonucu insanların yaşam 
ortamlarında sağlıksız ve sürdürülebilir ol-
mayan bir madde dolaşımı yaratması nede-
niyle insani gelişme krizleri oluşturduğuna 
işaret etmiştir (Burkett, 2004; 2006). Mur-
ray Bookchin de ekolojik bunalımın kökeni-
nin toplumsal bunalımda olduğunu belirtmiş 
ve doğaya tahakküm düşüncesinin insana 
tahakkümden türediğine ilişkin bir analiz 
yapmıştır (Bookchin, 1999). Eleştirel yak-
laşımlarda ekolojik kriz toplumsal yapının 
işleyişinden ayrı analiz edilmemiştir.  Eko-
lojik tahribatın dünya ölçeğinde toplumsal 

ve iktisadi açıdan hakim sistem olan kapi-
talist toplumsal ilişkilerden bağımsız olarak 
tahlili mümkün değildir. Ekolojik tahribat 
yalnızca kapitalist toplumlara özgü değildir. 
Ancak kapitalizm öncesi toplumlarda eko-
lojik krizlerin ortaya çıkışı daha uzun bir za-
mansal ölçeği alırken ve sermayenin küresel 
ölçekteki yayılmacı mantığının olmaması 
nedeniyle ekolojik krizler küresel düzeyden 
ziyade yerel düzeyle sınırlı kalırken (Moore, 
2000), kapitalizm eşi görülmemiş bir hız ve 
ölçekte sosyo-ekolojik dönüşüm yaratmıştır. 
Bu dönüşüm ekolojik tahribatın günümüzde 
kriz düzeyinde tartışılmasını yoğunlaştırır-
ken buna paralel doğaya ilişkin bilgi üretim 
sistemi ve müdahale biçimlerini de zamanla 
dönüştürmüştür.  

Bu dönüşüme kavramsal düzeyde baktığı-
mızda, neoklasik iktisadi analizde üç üretim 
faktöründen (emek, sermaye, doğal kaynak-
lar) biri olarak incelenen doğa, 1990’lı yılar-
dan itibaren ayrı bir sermaye formu “doğa 
sermayesi” olarak incelenmeye başlamıştır. 
Böyle bir kavramsal dönüşümün bilgisini 
geliştiren ise iktisadın yeni alt birimleri ola-
rak açığa çıkan “çevre iktisadı” ve “ekolojik 
iktisat” gibi yaklaşımlar olmuştur. Bu yak-
laşımlar, böyle bir kavramsal dönüşümün 
gerekliliğini, doğanın yalnızca hammad-
de olarak algılanmasının ötesinde doğanın 
sunduğu ekosistem hizmetlerini de analize 
katmak üzerinden açıklamıştır. Peki böyle 
bir kavramsal dönüşüm ne anlama gelmek-
tedir? Öncelikle doğanın sermaye olarak ta-
nımlanması, sermayenin yeniden üretilebilir 
olması nedeniyle, doğanın yeniden üreti-
lebilir ve diğer sermaye biçimleriyle ikame 
edilebilir olduğuna ilişkin örtük bir anlayışın 
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gelişmesine yol açmıştır. Ancak daha önem-
li etkisi, doğanın artık yalnızca hammadde 
olarak değil sunduğu ekosistem hizmetle-
riyle de (örneğin iklimlerin düzenlenmesi, 
havanın temizlenmesi, atıkları emmek, din-
lenme sağlamak, yaban yaşam ortamı sağ-
lamak vb.) piyasalara dahil olmasının yani 
ekosistem piyasalarının oluşmasının zemini 
kurulmuştur. Böylece doğaya müdahalenin 
alanı genişletilmiştir. 

Ekosistem piyasalarının kurulmasına yö-
nelik müdahaleler, doğanın sunduğu soyut 
ekosistem hizmetlerinin piyasalarda müba-
dele edilebilmesi için nasıl sınıflandırılaca-
ğına, fiyatının ve özel mülkiyetinin nasıl be-
lirleneceğine ilişkin bir bilgi üretim sürecini 
açığa çıkarmıştır. Bu doğrultuda doğanın bu 
soyut hizmetlerinin parasal değerini belirle-
meye yönelik çeşitli teknikler geliştirilmiştir. 
Örneğin “koşullu değerleme yöntemi”nde 
ankete dayalı olarak insanlara bir çevresel 
değişiklik için (sulak alanların kaybı, kirlilik 
artışına maruz kalma gibi) ya da bir doğal 
kaynağı var olan düzeyinde korumak için 
ne kadar parasal değer bicecekleri sorula-
rak, bu cevaplar üzerinden parasal değer 
hesaplaması yapılmıştır. Başka bir ifadeyle, 
ekolojik varlığın değeri, onun korunması ve 
kaybına ilişkin bireysel olarak belirlenmiş 
ödemeler üzerinden hesaplanmaya çalışıl-
mıştır. Dolayısıyla katılımcıların doğal var-

lıklarla kurdukları tarihsel ve kültürel bağlar 
bir kenara atılarak değer yalnızca parasal 
açıdan tanımlanmıştır. Yöntemin içerdiği 
en temel sorun ise, ekosistem hizmetleri-
nin değerinin bireysel tercihler üzerinden 
hesaplanması, dolayısıyla parasal değerin, 
gelir düzeyindeki farklılıklara bağlı olarak 
farklı biçimlerde çıkabileceği göz önüne 
alındığında, kamusal nitelik taşıyan bir un-
surun özel çıkarlar ekseninde belirlenmeye 
çalışılmasıdır. Doğanın soyut hizmetlerinin 
parasal değerinin belirlenmesinde kullanı-
lan başka bir yöntem ise “seyahat maliyeti 
yöntemi”dir. Bu yöntem özellikle doğanın 
sunduğu dinlenme değerinin, ekonomik öl-
çümü için kullanılmaktadır. Bu ölçüm, eko-
sistem hizmetinden yararlanabilmek için 
yapılan seyahate bağlı maliyetler üzerin-
den, ziyaret için harcanan zaman ve para 
miktarına bağlı olarak yapılmaktadır. Diğer 
bir yöntem olan “hedonik fiyatlama yönte-
mi”nde ise çevresel açıdan varolan farklılık-
ların (örneğin, ormanlık bir alanın sağladığı 
temiz hava, sessizlik vb.) bir mülkiyet üze-
rinde yarattığı parasal değerdeki değişim 
(örneğin emlak fiyatlarında oluşan farklılık-
lar) üzerinden ekosistem hizmetlerinin pa-
rasal değeri hesaplanmaktadır. Ekosistem 
piyasalarının kurulabilmesi için bir ön adım 
olarak geliştirilen bu parasal değerleme 
tekniklerinin sonuçlarına baktığımızda, din-
lenmenin değerinin ölçülmesi beraberinde 
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çeşitli ülkelerde dinlenme alanlarına bir gi-
riş ücreti ödenmesi pratiğini ortaya çıkar-
mış, doğanın sunduğu “manzara değeri” 
konut piyasalarında mübadele ilişkilerinin 
bir unsuru haline gelmiş, koşullu değerleme 
yöntemiyle sulak alan kredisinden, karbon 
kredisine, biyoçeşitlilik kredisine doğanın 
sunduğu hizmetlerin alım-satımının yapıla-
bildiği piyasalar oluşturulmuştur. Yüzlerce 
yıldır doğaya el koyma varken, 1980’lerden 
itibaren doğanın fiziksel olmayan (soyut) 
ekosistem hizmetlerine el koymanın zemini 
hazırlanmıştır.     

Ekolojik kriz tartışmaları, özelllikle çevre 
hareketleri ve muhalif kesimlerde “doğanın 
korunmasına” yönelik bir farkındalık yarat-
maya dönük bir çabayı içermekle birlikte, 
bu tartışmalara sermaye ve devletlerin dahil 
olması, “koruma faaliyetleri” altında yeni bir 
bilgi üretim sürecini ve dolayısıyla doğaya 
yeni müdahale biçimlerini açığa çıkarmıştır. 
Doğa sermayesi kavramının türetilmesinden, 
ekosistem piyasalarının kurulumuna giden 
süreçte sermaye açısından yeni değerleme 
alanları oluşturulmuştur. Fiyatlama çalışma-
ları “doğayı koruma” söylemi altında ekosis-
tem piyasalarının kurulumuna giden sürecin 
adımlarını oluşturmuştur. Bu tip çalışmala-
rın yoğunlaşmasının arkasında özellikle son 
dönemde ekonomi-ekoloji ilişkisine dair 
tartışmalarda hakim hale gelen mikro iktisa-
di analizlerin fiyat ve kıtlık arasında kurduğu 
ilişkinin olduğu söylenebilir. Özellikle çevre 
iktisatçılarının yürüttüğü piyasa temelli bu 

tartışmaya göre bir ekolojik varlığın fiyatı 
belirlendiğinde, piyasada o ekolojik varlık 
kıt hale geldikçe fiyatı yükseleceği için ona 
olan talebin azalacağı ve dolayısıyla ekolojik 
varlığın korunmasının sağlanacağına ilişkin 
bir mantık yürütülmesi yapılmaktadır. Bu 
mantık yürütmesine yönelik eleştiriler ve 
ekosistem piyasalarının ekolojik ve top-
lumsal açıdan yarattığı sonuçlar bu çalış-
ma kapsamında incelenmeyecek olsa da 
bu noktada son olarak şuna işaret edilebilir. 
Ekosistem piyasalarının kurulumuyla birlik-
te ekolojik varlıklara müdahalenin genişle-
tilen zemini, 1990’larda ekoloji ve kalkınma 
meselesinin bir arada tartışılmasına yol aç-
mış ve bu bağlamda “yeşil kalkınmacılık” 
tartışmaları uluslararası kuruluşların gün-
demine yerleşmiştir. “Yoksulluk ve çevre” 
ilişkisi üzerinden “azgelişmişlik kriterleri” 
yeniden tanımlanmış ve “azgelişmişliği yok 
etmeye yönelik müdahalenin” zemini yeni-
den kurgulanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren 
ülkelerin biyolojik zenginliklerini ekosistem 
piyasalarında nasıl kullanabildiğine ilişkin 
tartışmalar ekseninde, doğayı koruma poli-
tikalarının bir kalkınma stratejisine dönüştü-
rüldüğü süreç başlamıştır. 
Kaynaklar:
Bookchin, M. (1999) Toplumu Yeniden Kurmak (çev. K. Şahin). İstanbul: Metis Yayınları.
Burkett, P. (2004) Marx ve Doğa: Al-Yeşil Bir Perspektif (çev. E. Özkaya). Ankara: Epos Yayınları. 
Burkett, P. (2006) “Kapitalizm, Doğa ve Sınıf Mücadelesi”. A.S. Filho (ed.), Kapitalizme Reddiye: 
Marksist Bir Giriş (ss.130-142) İçinde. İstanbul: Yordam Kitap. 
Kovel, J. (2005) Doğanın Düşmanı: Kapitalizmin Sonu mu, Dünyanın Sonu mu? İstanbul: Metis 
Yayınları. 
Moore, J. (2000) “Environmental Crises and the Metabolic Rift in World-historical Perspective”, 
Organization & Environment, 13, 123-137.
Uzunyayla, F. (2015) “İktisadi Araçlarla Ekolojik Alana Müdahalenin Doğa ve Birikim Süreci 
Açısından Analizi”, Amme İdaresi Dergisi, 48 (3), 159-196.
Uzunyayla, F. (2017) “Yeşil Kalkınma: Kalkınma Yazınında Süreklilik mi Farklılaşma mı? Bi-
yoçeşitlilik Piyasası Örneği”, Mülkiye Dergisi, 41 (3), 3-48.
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Özgün KAPDAN
EŞİK- Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüsü

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN GEÇ 
KALINMIŞ BİR BULUŞMA

Dünyada ve Türkiye’de kadınların eşitlik, 

özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam 

şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllar-

dır sürüyor. Bu mücadele sayesinde pek çok 

ülkede ve Türkiye’de eşitlik yönünde siyasal 

ve toplumsal değişimi sağlayacak yasal re-

formların gerçekleşmesi sağlandı. Özellikle 

son 30 yılda Türkiye’de önemli adımlar atıl-

dı. 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Tür-

lü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 

(CEDAW) 1985 yılında imzalanması son 30 

yılın ilk kilometre taşıdır diyebiliriz. 1990, 

1991’de Kadının Statüsü ve Sorunları Ge-

nel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Dev-

let Bakanlığı’nın kurulması, 1998 de kadına 

karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olan Ailenin 

Korunmasına Dair Kanun’un (4320) çıka-

rılması, 2001, 2004, 2010 yıllarında Anaya-

sanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde 

eşitlikçi yönde değişiklikler yapılması, 2002 

yılında Medeni Kanunda aile reisliğinin kal-

dırılıp, eşlere eşit haklar getirilmesi, 2004 

yılında TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, 

Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma 

Komisyonu kurulması, 2005 yılında Kadın ve 

çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar geti-

ren yeni Türk Ceza Kanununun yapılması ve 

2009 yılında TBMM’de Kadın Erkek Fırsat 

Eşitliği Komisyonu’nun kurulması gibi geliş-

meler Türkiye kadın hareketinin ortak çabası 

ile gerçekleşen reform nitelikli kazanımlardı.  

8 Mayıs 2011 de İstanbul Sözleşmesinin im-

zalanması ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yü-

rürlüğe girmesi, İstanbul Sözleşmesine pa-

ralel olarak hazırlanan Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-

nun’un (6284) 2012 yılında mecliste onay-

lanması ve 2013 yılında devletin ve beledi-

yelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere 

sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki 

kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkez’inin (ŞÖ-

NİM) kurulması ise eşitliğin sağlanması ve 

kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atı-

lan en önemli adımlardı.  

Tüm bu yasal kazanımlar, hiç kimsenin, hiç-

bir nedenle (etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel 

yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaş-

lılık, sığınmacı/mülteci gibi) ayrımcılığa ma-

ruz bırakılmadan, cinsiyete dayalı şiddete 

karşı korunması ve şiddetin önlenmesinin 

ve her alanda hukuki ve fiili eşitliğin sağlan-

masının, toplumsal bir sorumluluk ve devle-

tin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi de-

mekti.

Ancak bugün, bu yükümlülüğün gereğinin 

yapılması bir yana ulusal yasalar ve ulusla-

rarası sözleşmelerle güvence altına alınmış 

en temel kadın hakları ciddi tehdit altında-

dır. Bu tehdidin ilk somut adımları kadınlarla 

ilgili bakanlığın adının 2012 yılında Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştiril-

mesi ve aynı yıl kürtajı yasaklama girişimidir 

diyebiliriz. 2015 yılında TBMM de kurulan bo-

şanmaların araştırılması komisyonunun ha-
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zırlamış olduğu raporu ise kadın haklarından 

geriye gidiş sürecinin ilk resmi programı ola-

rak niteleyebiliriz. EŞİTİZ- Eşitlik İzleme Kadın 

Grubu’nun 2018 de hazırladığı bilgi notunda 

rapor içeriği şöyle özetlenmişti. “Bu rapor ile 
çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk 
istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, 
kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras 
hakkını elinden alma, erkeklerin boşanması-
nı kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise 
(nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafa-
kasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” 

gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; 
şiddete karşı devlet korumasını belge sunma 
şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü 
açılmak isteniyordu.”

Son 30 yılını kısaca özetlemeye çalıştığımız 

tüm yasal kazanımların bugün tamamen kal-

dırılması söz konusudur. “Aile reisliği geri ge-

tirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, 

“ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edini-

len malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, 

“kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa 

kaldırılsın” ve en son da “İstanbul Sözleşme-

si’nden Türkiye’nin imzasını çeksin” gibi belli 

çevrelerin taleplerinin hükümet programı 

olarak hayata geçirilmesi sürecinin içinde-

yiz. 

2016 yılında, çocuk cinsel istismarını dü-

zenleyen Türk Ceza Yasası’nın 103. madde-

si ile ilgili af tasarısının meclisten geçirilme-

si girişimi de bu programın adımlarından 

biridir. Kadın örgütlerinin tepkisi sonucun-

da geri çekilmiştir. Aynı teklif geçtiğimiz 

Nisan ayında kanunlaşan İnfaz (af) Yasası 

görüşmeleri sırasında yeniden gündeme 

alındı. Bunun üzerine 2016 da kurulan TCK 

103 Kadın Platformu yeniden buluştu. Fa-

kat bu kez 300’ün üzerinde kadın örgütü 

150 ye yakın diğer sivil alanlardan destek-

leyen kuruluşlar bir araya geldi. Kadın ha-

reketi bugüne değin pek çok ortak çalışma 

gerçekleştirdi, çoğu halen faaliyette olan 

dayanışma ağları kurdu ancak bu son bir-

liktelik bugüne değin kurulan en geniş ve 

çeşitlilik bakımından en zengin birliktelik 

diyebiliriz. Gösterilen tepki çocuk istismar-

cılarına af ve evlenme yaşını aşağıya çekme 

niyetinin yeniden ertelenmesini sağladı.
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Yeniden buluşan TCK 103 Platformu kam-

panya duyurusuna hazırlanırken, Numan 

Kurtulmuş’un açıklamasıyla tabloya İstan-

bul Sözleşmesi resmi olarak eklenmiş oldu. 

Zaten yukarıda da vurgulandığı üzere TCK 

103 af girişiminin tekil bir durum olmadığı, 

kadın haklarından geriye gidişin bir bütün 

olarak ele alınması gerekliliği en başından 

itibaren platformun gündeminde idi. Bu 

gelişme üzerine platformun her Çarşamba 

yapılan online toplantılarında ve çalışma 

gruplarında daha kapsayıcı bir isim altında 

tüm saldırılara karşı çalışmaya devam edil-

mesi konuşuluyordu. Böylelikle TCK 103 Ka-

dın Platformunun, EŞİK – Eşitlik İçin Kadın 

Platformu adıyla yoluna devam etmesi sü-

reci kendiliğinden gelişti. EŞİK Platformu 1 

Ağustos 2020 tarihinde eşitlik ve özgürlük 

mücadelesine ilk adımını attı. Aslında bel-

kide 2012 kürtaj yasaklanmak istendiğinde 

veya 2015 de boşanma komisyonu raporu 

yayımlandığında atılmış olması gereken geç 

kalmış bir adım olduğunu söyleyebiliriz. 

Eşit, özgür yaşama hakkına ve kazanımlara 

yönelik saldırılara karşı ortak mücadeleye 

zemin sağlayan EŞİK Platformu, her Çar-

şamba internet üzerinden buluşmalar ya-

pıp, gelişmeleri hep birlikte değerlendirip, 

çalışmaları birlikte planlıyor. Bodrum, Edir-

ne, Eskişehir, Kuşadası gibi kentlerde çok 

çeşitli çevrelerden oluşan yerel kadın plat-

formları da kendi inisiyatifleriyle verdikle-

ri kararla yerel örgütlülüklerini EŞİK adıyla 

devam ettiriyor ve ortak sözün yayılmasını 

sağlıyorlar. Ayrıca yine pek çok kentte EŞİK 

adıyla değil ama EŞİK etkinliklerine paralel 

ortak çalışmalar yapılıyor. Pek çok il merkezi 

ve ilçede yerel yönetimlerin desteğini almak 

ve bu desteği görünür yapmak konusunda 

etkili rol üstleniyorlar. 

Keza Sendikalar ve meslek odalarının ka-

dın grupları da ortak sözün çoğalmasında 

hem yerel örgütlülük içinde hem de genel 

anlamda oldukça etkin rol üstleniyorlar. SES 

‘de bu ortak sese nefes katan örgütlenme-

lerden biri. 

Ülkenin dört bir yanındaki kadınların, kadın 

örgütlerinin, kadın ağ ve platformlarının çe-

şitliliğini, deneyimlerini, kendilerine özgü 

mücadele pratiklerini yok saymadan; ortak 

kazanımları korumak için sözlerini seslerini 

birleştirmesi yaşamsal bir ihtiyaç ve tarihi 

bir sorumluluk. Patriarkal ve popülist siya-

set mahsulü dini motiflere dayanan, kadın-

ları sistemin bakıcıları ve kuluçka makineleri 

olarak hayal eden bir toplum yaratılmak is-

teniyor. Bu durum sadece kadınlara ve var-

lıkları dahi inkar edilmek istenen LGBTİ’lere 

değil bütün topluma yönelik ciddi bir tehdit. 

Üstelik böyle bir toplum hayalini kuranlar 

hiç te zannedildiği gibi geniş bir çoğunluk 

değil. Tam tersine pek çok araştırmaya göre 

küçük bir azınlık. Küçük bir örnek vermek 

gerekirse Havle Kadın Derneğinin araştır-

masına göre çocukların 18 yaşın altında ev-

lendirilmesine toplumun %91.8 ‘i karşı.

Kazanımlarımıza arka arkaya gelen saldırılar, 

cinskırım boyutlarına ulaşan kadın cinayet-

lerini, şiddeti, yoksulluğu ve eşitsizliği çar-

pan etki ile yükseltiyor. Maalesef saldırılar 

önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşa-

cak gibi görünüyor. EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜK 

için tehlike giderek yükseldikçe mücadele 

de yükseliyor, çeşitleniyor, büyüyor. Giderek 

daha çok sayıda insan, kadınları eşit yurt-

taşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeği-

ni sömürmek ve onları güçsüzleştirmek iste-

yen söylem ve politikalara karşı çıkmayı ve 

kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmayı 

önemsiyor ve siyasal/toplumsal sorumluluk 

alıyor. Ortak sese katılan her SES geleceğe 

dair umut veriyor..
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Doç. Dr. Feryal ÖZSAYGILIGİL

UMUT HER ZAMAN.....

Kişinin başkasını görmesi, başkasının so-

rumluluğunu duyması ancak kendisinin far-

kında olması, kendisiyle yüzleşmesi sonucu 

olabilir.

Başkasının hikâyesini dinlemek, anlama-

ya çalışmak kendimizi de bilmek demektir.  

Hikâyelerimizin oldukça biriktiği zamanlar-

dan geçiyoruz. Ancak, bir o kadar da ya-

bancılaştığımız; birbirimize, diğerine ayıra-

cak zamanın olmadığı günler. Cenazelerin 

bir solukta kaldırıldığı, birbirimizden şüphe-

lendiğimiz, birbirimize değmekten, dokun-

maktan, karşılıklı sohbet etmekten gitgide 

uzaklaştığımız günler yaşadıklarımız. 

Bu günler kendimizle, korkularımızla baş et-

meye çalıştığımız, sınırlarımızı gördüğümüz 

zamanlar. Çoğu kadın içinse baş etmek du-

rumunda kaldıkları şeyler, yaşadıkları şiddet 

çok daha katmanlı ve ürkütücü. 

Diğerini görmenin yollarını herkesin kendi 

meşrebince kâh bakarak kâh okuyarak kâh 

dinleyerek kâh bir araya gelerek bulabilece-

ğine dair umudu yitirmemek gerek.

Umut için vazgeçmemek; sanırım esas olan 

bu. Her şeye rağmen birbirimize ve kendi-

mize sık sık vazgeçmemiz gerektiğini ha-

tırlatmak. Tıpkı Rebeca Solnit’in dediği gibi 

(Karanlıktaki Umut, çev.: Şeyda Öztürk, Si-

ren Yayınları, 2019) “Umut, vazgeçmek zo-

runda olmadığımız bir kabiliyet, gözden 

çıkarmamız gerekmeyen bir güçtür… Yapıp 

ettiklerimizin nasıl ve ne zaman önem kaza-

nacağını, kimi ve neyi etkileyeceğini önce-

den bilemesek de yapıp ettiklerimizin önem 

taşıdığı inancıdır umut.” 

Tıpkı, “özgürlük kesintisiz bir mücadeledir” 

diyen eylemci, yazar, en çok aranan on kişi 

listesine giren, hapishane karşıtı hareketin 

kurucularından Angela Davis gibi... 

Tıpkı, Gültan Kışanak’ın Kürt Siyasetinin Mor 
Rengi isimli kitabında dediği gibi : “İnsan ol-

mak, insan kalmak kolay değil. Binlerce kez 

sınanacaksın…” (Editör: Hülya Osmanağa-

oğlu, Dipnot Yayınları, 2018, s. 197).  
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ARAŞTIRMA KAPSAMI ve YÖNTEMİ

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
ALANINDA KADINA YÖNELİK 

ŞİDDET ARAŞTIRMASI

 

Yalova  2 2 
Zonguldak  22 22 
Genel Toplam 46 617 663 

 

EĞİTİM DURUMLARINA  GÖRE ANKET KATILIMI 
Eğitim Düzeyi Erkek Kadın Genel Toplam Kadın Oranı 

Doktora 7 15% 19 3% 26 4% 73% 
Master 1 2% 46 7% 47 7% 98% 
Lisans 30 65% 433 70% 463 70% 94% 
Ön lisans 6 13% 94 15% 100 15% 94% 
Lise veya dengi 1 2% 22 4% 23 3% 96% 
Lise altı 1 2% 3 0% 4 1% 75% 
Genel Toplam 46 100% 617 100% 663 100% 93% 

 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ANKET KATILIMI 
Yaş Grupları Erkek Kadın Genel Toplam Kadın Oranı 

20-30 Arası 4 9% 135 22% 139 21% 97% 
31-40 Arası 17 37% 170 28% 187 28% 91% 
41-50 Arası 12 26% 247 40% 259 39% 95% 
51-60 Arası 13 28% 65 11% 78 12% 83% 
Genel Toplam 46 100% 617 100% 663 100% 93% 

 
MEDENİ DURUMLARINA GÖRE ANKET KATILIMI 

Medeni Durum Erkek Kadın Genel Toplam Kadın Oranı 
Bekar 12 26% 221 36% 233 35% 95% 
Boşanmış   0% 27 4% 27 4% 100% 
Evli 34 74% 369 60% 403 61% 92% 
Genel Toplam 46 100% 617 100% 663 100% 93% 

 

UNVAN GRUPLARINA GÖRE ANKET KATILIMI 
Unvan Erkek Kadın Genel Toplam Kadın Oranı 

Hemşire 7 15% 288 47% 295 44% 98% 
Doktor 8 17% 59 10% 67 10% 88% 
Tekniker-Teknisyen 11 24% 56 9% 67 10% 84% 
Ebe   0% 61 10% 61 9% 100% 
Psikolog-Sosyal Çalışmacı-SHU-Sosyolog 2 4% 40 6% 42 6% 95% 
Sağlık Memuru 11 24% 26 4% 37 6% 70% 
Diğer 6 13% 30 5% 36 5% 83% 
Öğretmen   0% 30 5% 30 5% 100% 
İdari Personel 1 2% 27 4% 28 4% 96% 
Genel Toplam 46 100% 617 100% 663 100% 93% 
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Araştırma, Türkiye genelinde  52  ilden, sağ-
lık ve sosyal  hizmet alanında çalışan sağ-
lık emekçilerine 10-22 Kasım 2020 tarihleri 
arasında web tabanlı uygulanmıştır Anke-
timiz işyerinde, psikolojik şiddet, mobing, 
ekonomik şiddet, dijital şiddet, fiziksel şid-
det, cinsel şiddet alt başlıklardan oluşmak-
tadır. Anket sonucunda ortaya çıkan bul-
gular grafikler halinde ortaya konmuştur. 
Araştırmaya katılan 617’si kadın 663 kişinin 
yanıtları esas alınarak değerlendirme rapo-
ru hazırlanmıştır. Erkeklerin araştırmaya ka-
tılımı değerlendirme ve kıyas yapabilecek 
düzeyde değildir ancak katılım gösteren 
erkeklerin de görüş ve değerlendirmeleri 
rapora yansıtılmıştır. Araştırmamıza katılan 
663 kişinin 617’si kadındır. Araştırmaya ka-
tılan kadınların yüzde 81’i psikolojik, yüzde 
37’si ekonomik, yüzde 43’ü fiziksel ve yüz-

de 26’sı cinsel şiddete maruz kaldığını be-
lirtmiştir. Şiddetin dışında işkolumuzda ça-
lışan kadın emekçilerin yüzde 80’i mobinge 
ve yüzde 35’i ise dijital şiddete maruz bıra-
kıldığını ifade etmiştir. Katılımcıların eğitim 
durumu incelendiğinde erkeklerin yüzde 
65’inin, kadınların ise yüzde 70’inin lisans 
mezunu olduğu görülmektedir. Yaş duru-
muna göre baktığımızda yaş aralığının er-
keklerde yüzde 37 ile 31-40 yaş aralığında, 
kadınlarda ise yüzde 39 ile 41-50 yaş ara-
lığında olduğu görülmektedir. Ankete katı-
lanların medeni durumuna göre erkeklerin 
yüzde 74’ünün evli, kadınların ise yüzde 
60’ının evli olduğu görülmektedir. Ünvanına 
göre ankete katılım oranları incelendiğinde 
ise erkeklerin yüzde 24’üsağlık memuru ve 
tekniker olduğu, kadınların ise yüzde 47’si-
nin hemşire olduğu görülmektedir.
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Eğitim Düzeyi Erkek Kadın Genel Toplam Kadın Oranı 

Doktora 7 15% 19 3% 26 4% 73% 
Master 1 2% 46 7% 47 7% 98% 
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Lise veya dengi 1 2% 22 4% 23 3% 96% 
Lise altı 1 2% 3 0% 4 1% 75% 
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I. GİRİŞ 
 

Şiddet Türü Yanıtlar Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Psikolojik 
Maruz Kaldım Diyenler 36 502 538 78% 81% 81% 
Maruz Kalmadım Diyenler 10 109 119 22% 18% 18% 
Yanıt Vermeyenler 0 6 6 0% 1% 1% 

Mobing 

Maruz Kaldım Diyenler 28 492 520 61% 80% 78% 
Fikrim Yok Diyenler 6 18 24 13% 3% 4% 
Maruz Kalmadım Diyenler 12 102 114 26% 17% 17% 
Yanıt Vermeyenler 0 5 5 0% 1% 1% 

Ekonomik 
Maruz Kaldım Diyenler 19 227 246 41% 37% 37% 
Maruz Kalmadım Diyenler 23 337 360 50% 55% 54% 
Yanıt Vermeyenler 0 7 7 0% 1% 1% 

Dijital 
Maruz Kaldım Diyenler 11 218 229 24% 35% 35% 
Maruz Kalmadım Diyenler 35 394 429 76% 64% 65% 
Yanıt Vermeyenler 0 5 5 0% 1% 1% 

Fiziksel 
Maruz Kaldım Diyenler 21 265 286 46% 43% 43% 
Maruz Kalmadım Diyenler 25 338 363 54% 55% 55% 
Yanıt Vermeyenler 0 14 14 0% 2% 2% 

Cinsel 
Maruz Kaldım Diyenler 5 162 167 11% 26% 25% 
Maruz Kalmadım Diyenler 41 445 486 89% 72% 73% 
Yanıt Vermeyenler   10 10 0% 2% 2% 

Genel Toplam   46 617 663 100% 100% 100% 
 

Araştırmamıza katılan 663 kişinin 617’si kadındır. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 81’i psikolojik, yüzde 37’si ekonomik, 
yüzde 43’ü fiziksel ve yüzde 26’sı cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Şiddetin dışında, işkolumuzda çalışan kadın 
emekçilerin yüzde 80’i mobinge ve yüzde 35’i ise dijital şiddete maruz bırakıldığını ifade etmiştir.  

Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Oranları 
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P S İ K O L O J İ K M O B İ N G E K O N O M İ K D İ J İ T A L F İ Z İ K S E L C İ N S E L

Maruz Kaldım Maruz Kalmadım Yanıt Vermeyenler

I. GİRİŞ

Araştırmamıza katılan 663 kişinin 617’si kadındır. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 81’i 
psikolojik, yüzde 37’si ekonomik, yüzde 43’ü fiziksel ve yüzde 26’sı cinsel şiddete maruz 
kaldığını belirtmiştir. Şiddetin dışında, işkolumuzda çalışan kadın emekçilerin yüzde 80’i 
mobinge ve yüzde 35’i ise dijital şiddete maruz bırakıldığını ifade etmiştir. 
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Araştırmaya katılan 502 kadın İşyerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade etmiş 

olup, psikolojik şiddet türleri içerisinde yüzde 56 ile hakaret ve sözlü taciz en çok maruz 

kalınan şiddet türü olarak ifade edilmiştir. Psikolojik şiddet türleri çoklu şekillerde aynı 

anda yaşandığı için Katılımcılar birden fazla seçeneği işaretlediği için toplamı yüzde yüzü 

geçmektedir. 

II. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET 
Ankete Katılanların Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Durumu

Sayı Oran (1) Oran (2)
“İşyerinde psikolojik şiddete maruz kaldım” diyenler 538 81% 100%

Erkek 36 5% 7%
Kadın 502 76% 93%

Meslek yaşamım boyunca 
1 kere bile psikolojik 
şiddete maruz kalmadım 

119 18% 100%
Erkek 10 2% 8%
Kadın 109 16% 92%

Yanıt vermeyenler 6 1% 100%
Kadın 6 1% 100%

Genel Toplam 663 100%

Araştırmaya katılan 502 kadın İşyerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade etmiş olup maruz
kalınan psikolojik şiddet türleri aşağıdaki şekillerde ifade edilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet türleri 
içerisinde yüzde 56 ile hakaret ve sözlü taciz en çok maruz kalınan şiddet türü olarak ifade edilmiştir. 
Psikolojik şiddet türleri çoklu şekillerde aynı anda yaşandığı için Katılımcılar birden fazla seçeneği 
işaretlediği için toplamı yüzde yüzü geçmektedir. 

Maruz Kalınan Psikolojik Şiddet Türleri 
Psikolojik Şiddet Türü Erkek Kadın Genel Toplam
Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme 12 33% 179 36% 191 36%
Tehdit ve Korkutma 21 58% 260 52% 281 52%
Hakaret-Sözlü taciz 11 31% 279 56% 290 54%
Çalışma arkadaşlarının yanında küçük düşürülme 11 31% 206 41% 217 40%
Diğer 1 3% 28 6% 29 5%
Genel Toplam 36 100% 502 100% 538 100%
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Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Oranları

 

Eğitim Durumlarına Göre Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Oranları 

 

 

Yaş Gruplarına Göre Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Oranları 

 

 

  

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

7%

7%

7%

5%

9%

9%

9%

70%

71%

70%

71%

67%

68%

69%

15%

15%

16%

18%

19%

15%

16%

4%

4%

3%

4%

1%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kadın…

Psikolojik

Mobing

Ekonomik

Dijital

Fiziksel

Cinsel

Eğitim Düzeyi ve Şiddet 

Doktora Master Lisans Ön lisans Lise veya dengi

22%

24%

23%

23%

28%

20%

21%

28%

26%

27%

27%

33%

30%

36%

40%

39%

39%

41%

29%

40%

32%

11%

11%

11%

9%

10%

10%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kadın Katılımcılar

Psikolojik

Mobing

Ekonomik

Dijital

Fiziksel

Cinsel

Yaş Durumu ve Şiddet

20-30 Arası 31-40 Arası 41-50 Arası 51-60 Arası

Eğitim Düzeyi ve Şiddet

Eğitim Durumlarına Göre Kadınlarda Şiddete Maruz Kalma Oranları
 

I. GİRİŞ 
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Araştırmamıza katılan 663 kişinin 617’si kadındır. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 81’i psikolojik, yüzde 37’si ekonomik, 
yüzde 43’ü fiziksel ve yüzde 26’sı cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Şiddetin dışında, işkolumuzda çalışan kadın 
emekçilerin yüzde 80’i mobinge ve yüzde 35’i ise dijital şiddete maruz bırakıldığını ifade etmiştir.  
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II. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET 
Ankete Katılanların Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Durumu

Sayı Oran (1) Oran (2)
“İşyerinde psikolojik şiddete maruz kaldım” diyenler 538 81% 100%

Erkek 36 5% 7%
Kadın 502 76% 93%

Meslek yaşamım boyunca 
1 kere bile psikolojik 
şiddete maruz kalmadım 

119 18% 100%
Erkek 10 2% 8%
Kadın 109 16% 92%

Yanıt vermeyenler 6 1% 100%
Kadın 6 1% 100%

Genel Toplam 663 100%

Araştırmaya katılan 502 kadın İşyerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade etmiş olup maruz
kalınan psikolojik şiddet türleri aşağıdaki şekillerde ifade edilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet türleri 
içerisinde yüzde 56 ile hakaret ve sözlü taciz en çok maruz kalınan şiddet türü olarak ifade edilmiştir. 
Psikolojik şiddet türleri çoklu şekillerde aynı anda yaşandığı için Katılımcılar birden fazla seçeneği 
işaretlediği için toplamı yüzde yüzü geçmektedir. 

Maruz Kalınan Psikolojik Şiddet Türleri 
Psikolojik Şiddet Türü Erkek Kadın Genel Toplam
Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme 12 33% 179 36% 191 36%
Tehdit ve Korkutma 21 58% 260 52% 281 52%
Hakaret-Sözlü taciz 11 31% 279 56% 290 54%
Çalışma arkadaşlarının yanında küçük düşürülme 11 31% 206 41% 217 40%
Diğer 1 3% 28 6% 29 5%
Genel Toplam 36 100% 502 100% 538 100%
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41%

6% Kadına YönelikPsikolojik Şiddet Türleri
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Çalışma arkadaşlarının
yanında küçük düşürülme
Diğer
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Kadın katılımcıların yüzde 68’i yöneticilerin psikolojik şiddetine maruz kaldığını ifade etmiştir. Psikolojik 
şiddete maruz kaldığını ifade edenlerin eğitim durumu göre en fazla %71’i ile lisans mezunu olanlar, 
yaş dağılımına göre  %39 ile 41-50 yaş arası, medeni durumuna göre ise en fazla  %59 ile evli kadınlar  
olduğunu görmekteyiz. Dağılımı aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.      

Psikolojik Şiddet Uygulayıcıları 
Erkek Kadın Genel Toplam

Yöneticilerim 24 67% 340 68% 364 68%
İş arkadaşlarım 8 22% 157 31% 165 31%
Kamu Hizmeti Sunduğum Kişiler 16 44% 268 53% 284 53%
Genel Toplam 36 100% 502 100% 538 100%

Psikolojik Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı
Sayı Oran (1) Oran (2)

Erkek 36 7% 100%
Doktora 7 1% 19%
Lisans 23 4% 64%
Master 1 0% 3%
Önlisans 5 1% 14%

Kadın 502 93% 100%
Doktora 16 3% 3%
Lisans 357 66% 71%
Lise veya dengi 18 3% 4%
Master 36 7% 7%
Önlisans 75 14% 15%

Genel Toplam 538 100%

68%

31%

53%

Psikolojik Şiddet Uygulayanlar
Yöneticilerim

İş arkadaşlarım

Kamu Hizmeti
Sunduğum Kişiler
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Kadın katılımcıların yüzde 68’i yöneticilerin psikolojik şiddetine maruz kaldığını ifade et-

miştir. Psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade edenlerin eğitim durumu göre en fazla yüz-

de 71’i lisans mezunu olanlar, yaş dağılımına göre yüzde 39’u 41-50 yaş arası, medeni 

durumuna göre en fazla yüzde 59’u evli kadınlar, ünvanına göre ise en fazla yüzde 48’i 

hemşireler olduğunu görmekteyiz.
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III. İŞYERİNDE MOBİNG

 

III. İŞYERİNDE MOBİNG  
Ankete Katılanların Mobinge Yönelik Algısı 
Mobing Hakkında Bilginiz Var Mı? Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 46 7% 100,00% 

Mobingin ne olduğunu biliyorum 38 6% 83% 
Mobing konusunda hiç bilgim yok 2 0% 4% 
Kısmen bilgim var ama yeterli değil 6 1% 13% 

Kadın 617 93% 100,00% 
Mobingin ne olduğunu biliyorum 552 83% 89% 
Mobing konusunda hiç bilgim yok 1 0% 0% 
Kısmen bilgim var ama yeterli değil 61 9% 10% 
Yanıt Yok 3 1% 1% 

Genel Toplam 663 100%  

 
Araştırmaya katılım gösteren kadınların yüzde 89’u mobbingin ne olduğunu, yüzde74’ü ise  mobbing 
durumunda ne yapılacağını bildiğini, katılımcıların yüzde 80’i de meslek hayatında mobbinge maruz 
kaldığını ifade etmiştir.  

Mobing Durumunda Ne Yapılacağı Biliniyor mu? 
 Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 46 7% 100% 

Evet 39 6% 85% 
Hayır 1 0% 2% 
Fikrim Yok 6 1% 13% 

Kadın 617 93% 100% 
   Evet 454 68% 74% 

Hayır 103 16% 17% 
Fikrim Yok 53 8% 9% 
Yanıt Yok 7 1% 1% 

Genel Toplam 663 100%  

 
Ankete Katılanların Mobinge  Maruz Kalma Durumu 
Meslek Hayatı Boyunca Mobinge Maruz kalmış mı? Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 46 7% 100% 

Evet. 28 4% 61% 
Fikrim yok. 6 1% 13% 
Hayır. 12 2% 26% 

Kadın 617 93% 100% 
    Evet. 492 74% 80% 

Fikrim yok. 18 3% 3% 
Hayır. 102 15% 17% 
Yanıt Yok 5 1% 1% 

Genel Toplam 663 100%  

 
Mobing Uygulayıcıları  

  Erkek Kadın Genel Toplam 

Yöneticilerim 22 79% 393 80% 415 80% 
İş arkadaşlarım 9 32% 269 55% 278 53% 
Kamu Hizmeti Sunduğum Kişiler 8 29% 145 29% 153 29% 
Diğer 6 21% 19 4% 25 5% 
Genel Toplam 28 100% 492 100% 520 100% 
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Araştırmaya katılan kadınların yüzde 89’u mobingin ne olduğunu, yüzde 74’ü 

mobing durumunda ne yapılacağını bildiğini, yüzde 80’i meslek hayatında mo-

binge maruz kaldığını, yine yüzde 80’i de yöneticileri tarafından mobinge uğra-

dığını ifade etmiştir.

Mobinge maruz kalanların eğitim durumuna göre en fazla yüzde 71 ile lisans me-
zunu olanlar, yaş grubuna göre yüzde 39 ile 41-50 yaş aralığında olanlar, medeni 
durumuna göre yüzde 57 ile yine en çok evli kadınlar, ünvanına göre ise yüzde 
47 ile hemşireler olduğunu görüyoruz.
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  Erkek Kadın Genel Toplam 

Yöneticilerim 22 79% 393 80% 415 80% 
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Katılımcılar Mobing uygulayıcıları olarak en çok (% 80) yöneticileri ifade etmiştir. 

Mobbinge maruz kalanların eğitim durumuna göre en fazla yüzde71 ile Lisans mezunu 
olanlar, yaş grubuna göre yüzde 39 ile 41-50 yaş aralığında olanlar, medeni durumuna göre 
ise yüzde 57 ile yine en çok evli kadınlar olduğunu görüyoruz.

Mobinge Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı
Sayı Oran (1) Oran (2)

Erkek 28 5% 100%
Doktora 3 1% 11%
Lisans 20 4% 71%
Master 1 0% 4%
Önlisans 4 1% 14%

Kadın 492 95% 100%
Doktora 17 3% 3%

    Lisans 345 66% 70%
Lise veya dengi 16 3% 3%
Master 36 7% 7%
Önlisans 78 15% 16%

Genel Toplam 520 100%

80%

55%

29%

4% Mobing Uygulayan Kişiler

Yöneticilerim

İş arkadaşlarım

Kamu Hizmeti Sunduğum
Kişiler
Diğer
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IV. EKONOMİK ŞİDDET
Ankete Katılanların Ekonomik Şiddete Maruz Kalma Durumları
Yaşamınız Boyunca Ekonomik Şiddete Maruz Kaldınız mı? Sayı Oran (1) Oran (2)
Erkek 46 7% 100%

Evet, Ekonomik şiddete maruz kaldım. 19 3% 41%
Hayır, Ekonomik şiddete hiç maruz kalmadım. 23 3% 50%
Fikrim yok. 4 1% 9%

Kadın 617 93% 100%
Evet, Ekonomik şiddete maruz kaldım. 227 34% 37%

    Hayır, Ekonomik şiddete hiç maruz kalmadım. 337 51% 55%
Fikrim yok. 46 7% 7%
Yanıt Yok 7 1% 1%

Genel Toplam 663 100%

Kadın katılımcıların yüzde 37’si ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade etmiş, aynı zaman da  yüzde 
30’u  ise ekonomik şiddet olarak “Maaşımı ihtiyaçlarım doğrultusunda harcamama müdahale edildi”  
ifadesini  kullanmıştır.

Ekonomik Şiddet Türleri 
Erkek Kadın Genel Toplam

Çalışmama İzin Verilmedi 6 32% 26 11% 32 13%
Maaş Kartıma El Konuldu 2 11% 27 12% 29 12%
Maaşımı İhtiyaçlarım doğrultusunda 
harcamama müdahale edildi. 0 0% 68 30% 68 28%

Çalışmak istemediğim halde zorla çalıştırıldım 6 32% 42 19% 48 20%
Çocuklarımın yakınlarımın 
ihtiyaçlarını karşılamam engellendi. 0 0% 29 13% 29 12%

Diğer 5 26% 44 19% 49 20%
Genel Toplam 19 100% 227 100% 246 100%

37%

55%

7%

1% Ekonomik Şiddet

Evet, Ekonomik şiddete maruz
kaldım.

Hayır, Ekonomik şiddete hiç
maruz kalmadım.

Fikrim yok.

Yanıt Yok
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Kadın katılımcıların yüzde 37’si ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade etmiş, aynı zaman 

da  yüzde 30’u  ise ekonomik şiddet olarak “Maaşımı ihtiyaçlarım doğrultusunda harcama-

ma müdahale edildi” ifadesini  kullanmıştır.

IV. EKONOMİK ŞİDDET

Ekonomik Şiddet Uygulayıcıları 
Erkek Kadın Genel Toplam

Eşim 0 0% 60 26% 60 24%
Çocuklarım 0 0% 0 0% 0 0%
Babam 0 0% 39 17% 39 16%
Annem 0 0% 14 6% 14 6%
Akrabalarım 0 0% 12 5% 12 5%
İş Arkadaşlarım 2 11% 10 4% 12 5%
Yöneticilerim 14 74% 91 40% 105 43%
Diğer 2 11% 12 5% 14 6%
Genel Toplam 19 100% 227 100% 246 100%

Ekonomik şiddet uygulayıcıları içerisinde yüzde 40 ile yöneticiler ve yüzde 26 ile de eşim seçenekleri 
ifade edilmiştir. Eğitim durumlarına göre yüzde 71 ile lisans mezunu olanlar, yaş durumuna göre 41-
50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 57 ile evli kadınlar ve unvanlarına göre ise yüzde 51 ile 
hemşireler maruz kalmışlardır.
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30%
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Ekonomik şiddet uygulayıcıları içerisinde yüzde 40 ile yöneticiler ve yüzde 26 ile de eşim 

seçenekleri ifade edilmiştir. Eğitim durumlarına göre yüzde 71’i lisans mezunu olanlar, yaş 

durumuna göre yüzde 41’i 41-50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 57’si evli kadınlar 

ve ünvanlarına göre ise yüzde 51 ile hemşireler maruz kalmışlardır.

Ekonomik Şiddet Uygulayıcıları 
Erkek Kadın Genel Toplam

Eşim 0 0% 60 26% 60 24%
Çocuklarım 0 0% 0 0% 0 0%
Babam 0 0% 39 17% 39 16%
Annem 0 0% 14 6% 14 6%
Akrabalarım 0 0% 12 5% 12 5%
İş Arkadaşlarım 2 11% 10 4% 12 5%
Yöneticilerim 14 74% 91 40% 105 43%
Diğer 2 11% 12 5% 14 6%
Genel Toplam 19 100% 227 100% 246 100%

Ekonomik şiddet uygulayıcıları içerisinde yüzde 40 ile yöneticiler ve yüzde 26 ile de eşim seçenekleri 
ifade edilmiştir. Eğitim durumlarına göre yüzde 71 ile lisans mezunu olanlar, yaş durumuna göre 41-
50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 57 ile evli kadınlar ve unvanlarına göre ise yüzde 51 ile 
hemşireler maruz kalmışlardır.
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Yöneticilerim 14 74% 91 40% 105 43%
Diğer 2 11% 12 5% 14 6%
Genel Toplam 19 100% 227 100% 246 100%

Ekonomik şiddet uygulayıcıları içerisinde yüzde 40 ile yöneticiler ve yüzde 26 ile de eşim seçenekleri 
ifade edilmiştir. Eğitim durumlarına göre yüzde 71 ile lisans mezunu olanlar, yaş durumuna göre 41-
50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 57 ile evli kadınlar ve unvanlarına göre ise yüzde 51 ile 
hemşireler maruz kalmışlardır.
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VII. DİJİTAL ŞİDDETV. DİJİTAL ŞİDDET

Ankete Katılanların Dijital Şiddete Maruz Kalma Durumları
Yaşamınız Boyunca Dijital Şiddete Maruz Kaldınız mı? Sayı Oran (1) Oran (2)
Erkek 46 7% 100%

Evet 11 2% 24%
Hayır 35 5% 76%

Kadın 617 93% 100%
   Evet 218 33% 35%

Hayır 394 59% 64%
Yanıt Yok 5 1% 1%

Genel Toplam 663 100%

Kadın katılımcıların yüzde 35’i dijital şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.

Dijital Şiddet Türleri 
Erkek Kadın Genel Toplam

Rahatsız Edici Takip ve Sohbet 3 27% 156 72% 159 69%
Özel Yazışmalarım ve Görüntülerimin İfşa Edilmesi 0 0% 29 13% 29 13%
Küfürlü ve Hakaret İçeren Hitaplar 7 64% 97 44% 104 45%
Sözlü, Sesli, Görüntülü Taciz 1 9% 42 19% 43 19%
Paylaşımlardan dolayı hakaret uğrama 7 64% 73 33% 80 35%
Paylaşımlardan dolayı soruşturma geçirme 3 27% 17 8% 20 9%
Diğer 0 0% 6 3% 6 3%
Genel Toplam 11 100% 218 100% 229 100%

Dijital şiddete maruz kaldığını ifade eden kadınların dijital şiddet olarak ifade ettikleri başlıklar 
içerisinde en çok “rahatsız edici takip ve sohbet” seçeneği işaretlenmiştir.

3%

8%
13%

19%

33%

44%

72%

Kadına Yönelik Dijital Şiddet

Diğer

Paylaşımlardan dolayı soruşturma geçirme

Özel Yazışmalarım ve Görüntülerimin İfşa Edilmesi

Sözlü, Sesli, Görüntülü Taciz

Paylaşımlardan dolayı hakaret uğrama

Küfürlü ve Hakaret İçeren Hitaplar

Rahatsız Edici Takip ve Sohbet

Kadın katılımcıların yüzde 35’i dijital şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Dijital şiddete 

maruz kaldığını ifade eden kadınların yüzde 69’u “rahatsız edici takip ve sohbet” seçene-

ğini işaretlemişlerdir.
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Dijital Şiddet Uygulayıcıları 
Erkek Kadın Genel Toplam

Eşim/Birlikte Yaşadığım Kişi 0 0% 20 9% 20 9%
Kendi Ailemden Kişiler 0 0% 4 2% 4 2%
Akrabalarım 0 0% 13 6% 13 6%
İş Arkadaşlarım 1 9% 20 9% 21 9%
İş Dışı Arkadaşlarım 0 0% 36 17% 36 16%
Yöneticilerim 4 36% 24 11% 28 12%
Daha önce tanımadığım kişiler 7 64% 170 78% 177 77%
Genel Toplam 11 100% 218 100% 229 100%

Diğer şiddet türlerinden farklı olarak kadınlar, dijital şiddeti daha çok tanımadıkları kişiler tarafından 
maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Dijital şiddete maruz kalanların eğitim düzeyine göre yüzde 67 ile 
lisans mezunları, yaş gruplarına göre yüzde 31 ile 31-40 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 48 ile 
bekarlar, unvanına göre ise yüzde 40 ile hemşirelerin maruz kaldıklarını görüyoruz.

Dijital Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı
Sayı Oran (1) Oran (2)

Erkek 11 5% 100%
Doktora 1 0% 9%
Lisans 8 3% 73%
Önlisans 2 1% 18%
Kadın 218 95% 100%
Doktora 7 3% 3%
Lisans 147 64% 67%

  Lise veya dengi 3 1% 1%
Master 20 9% 9%
Önlisans 41 18% 19%

Genel Toplam 229 100%
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Yöneticilerim 4 36% 24 11% 28 12%
Daha önce tanımadığım kişiler 7 64% 170 78% 177 77%
Genel Toplam 11 100% 218 100% 229 100%

Diğer şiddet türlerinden farklı olarak kadınlar, dijital şiddeti daha çok tanımadıkları kişiler tarafından 
maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Dijital şiddete maruz kalanların eğitim düzeyine göre yüzde 67 ile 
lisans mezunları, yaş gruplarına göre yüzde 31 ile 31-40 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 48 ile 
bekarlar, unvanına göre ise yüzde 40 ile hemşirelerin maruz kaldıklarını görüyoruz.

Dijital Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı
Sayı Oran (1) Oran (2)

Erkek 11 5% 100%
Doktora 1 0% 9%
Lisans 8 3% 73%
Önlisans 2 1% 18%
Kadın 218 95% 100%
Doktora 7 3% 3%
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Diğer şiddet türlerinden farklı olarak kadınlar, şiddet uygulayıcıları olarak dijital 

şiddeti daha çok tanımadıkları kişiler tarafından maruz kaldıklarını ifade etmiş-

lerdir. Dijital şiddete maruz kalanların eğitim düzeyine göre yüzde 67 ile lisans 

mezunları, yaş gruplarına göre yüzde 31 ile 31-40 yaş arası, medeni durumuna 

göre yüzde 48 ile bekarlar, ünvanına göre ise yüzde 40 ile hemşirelerin maruz 

kaldıklarını görüyoruz.

V. DİJİTAL ŞİDDET

Ankete Katılanların Dijital Şiddete Maruz Kalma Durumları
Yaşamınız Boyunca Dijital Şiddete Maruz Kaldınız mı? Sayı Oran (1) Oran (2)
Erkek 46 7% 100%

Evet 11 2% 24%
Hayır 35 5% 76%

Kadın 617 93% 100%
   Evet 218 33% 35%

Hayır 394 59% 64%
Yanıt Yok 5 1% 1%

Genel Toplam 663 100%

Kadın katılımcıların yüzde 35’i dijital şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.

Dijital Şiddet Türleri 
Erkek Kadın Genel Toplam

Rahatsız Edici Takip ve Sohbet 3 27% 156 72% 159 69%
Özel Yazışmalarım ve Görüntülerimin İfşa Edilmesi 0 0% 29 13% 29 13%
Küfürlü ve Hakaret İçeren Hitaplar 7 64% 97 44% 104 45%
Sözlü, Sesli, Görüntülü Taciz 1 9% 42 19% 43 19%
Paylaşımlardan dolayı hakaret uğrama 7 64% 73 33% 80 35%
Paylaşımlardan dolayı soruşturma geçirme 3 27% 17 8% 20 9%
Diğer 0 0% 6 3% 6 3%
Genel Toplam 11 100% 218 100% 229 100%

Dijital şiddete maruz kaldığını ifade eden kadınların dijital şiddet olarak ifade ettikleri başlıklar 
içerisinde en çok “rahatsız edici takip ve sohbet” seçeneği işaretlenmiştir.
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VII. FİZİKSEL ŞİDDET

Kadın katılımcıların yüzde 43’ü fiziksel şiddete maruz kaldığını, bu kadınların 

yüzde 13’ü hala şiddet riskinin devam ettiğini ifade etmiştir. Fiziksel şiddet 

uygulayıcıları olarak yüzde 29’u eşim/birlikte yaşadığım kişi /baba-anne ve 

kardeş olarak ifade etmiş. Eğitim durumuna göre yüzde 68’i lisans mezunu, 

yaş durumuna göre yüzde 40’ı 41-50 yaş arası, medeni durumuna göre yüz-

de 52’si evli, ünvanına göre ise yüzde 46 ile hemşireler olduğu görülüyor.

 

VI. FİZİKSEL ŞİDDET 
Ankete Katılanların Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumları 
Yaşamınız Boyunca Fiziksel Şiddete Maruz Kaldınız mı? Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 46 7% 100% 

Evet 21 3% 46% 
Hayır 25 4% 54% 

Kadın 617 93% 100% 
Evet 265 40% 43% 
Hayır 338 51% 55% 
Yanıt Yok 14 2% 2% 

Genel Toplam 663 100%  

 
Kadın katılımcıların yüzde 43’ü fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu kadınların yüzde 13’ü 
hala şiddet riskinin devam ettiğini ifade etmiştir. Fiziksel şiddet uygulayıcıları olarak yüzde 29 ile eşim 
ve birlikte yaşadığım kişi, eğitim durumuna göre yüzde 68 ile lisans mezunu, yaş durumuna göre 
yüzde 40 ile 41-50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 52 ile evli, ünvanına göre ise yüzde 46 ile 
hemşireler olduğu görülüyor. 

Fiziksel Şiddet Riski Devam Ediyor mu? 
 Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 21 7% 100% 

Bilmiyorum 4 1% 19% 
Evet 6 2% 29% 
Hayır 6 2% 29% 
Kısmen 5 2% 24% 

Kadın 265 93% 100% 
  Bilmiyorum 25 9% 9% 
  Evet 35 12% 13% 
  Hayır 155 54% 58% 
  Kısmen 50 17% 19% 
Genel Toplam 286 100%  

 
Fiziksel Şiddet Uygulayıcıları  

  Erkek Kadın Genel Toplam 
Eşim/Birlikte Yaşadığım kişi 0 0% 77 29% 77 27% 
Hasta veya Hasta Yakınları 7 33% 40 15% 47 16% 
Annem 1 5% 48 18% 49 17% 
Babam 1 5% 73 28% 74 26% 
İş Arkadaşlarım 3 14% 15 6% 18 6% 
Yöneticilerim 3 14% 4 2% 7 2% 
Kardeşlerim 2 10% 42 16% 44 15% 
Öğretmenlerim 4 19% 39 15% 43 15% 
Diğer Kişiler 3 14% 9 3% 12 4% 
Kolluk Kuvvetleri 0 0% 9 3% 9 3% 
Genel Toplam 21 100% 265 100% 286 100% 
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yüzde 40 ile 41-50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 52 ile evli, ünvanına göre ise yüzde 46 ile 
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yüzde 40 ile 41-50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 52 ile evli, ünvanına göre ise yüzde 46 ile 
hemşireler olduğu görülüyor. 

Fiziksel Şiddet Riski Devam Ediyor mu? 
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Fiziksel Şiddet Uygulayıcıları  

  Erkek Kadın Genel Toplam 
Eşim/Birlikte Yaşadığım kişi 0 0% 77 29% 77 27% 
Hasta veya Hasta Yakınları 7 33% 40 15% 47 16% 
Annem 1 5% 48 18% 49 17% 
Babam 1 5% 73 28% 74 26% 
İş Arkadaşlarım 3 14% 15 6% 18 6% 
Yöneticilerim 3 14% 4 2% 7 2% 
Kardeşlerim 2 10% 42 16% 44 15% 
Öğretmenlerim 4 19% 39 15% 43 15% 
Diğer Kişiler 3 14% 9 3% 12 4% 
Kolluk Kuvvetleri 0 0% 9 3% 9 3% 
Genel Toplam 21 100% 265 100% 286 100% 

Ekonomik Şiddet Uygulayıcıları 
Erkek Kadın Genel Toplam

Eşim 0 0% 60 26% 60 24%
Çocuklarım 0 0% 0 0% 0 0%
Babam 0 0% 39 17% 39 16%
Annem 0 0% 14 6% 14 6%
Akrabalarım 0 0% 12 5% 12 5%
İş Arkadaşlarım 2 11% 10 4% 12 5%
Yöneticilerim 14 74% 91 40% 105 43%
Diğer 2 11% 12 5% 14 6%
Genel Toplam 19 100% 227 100% 246 100%

Ekonomik şiddet uygulayıcıları içerisinde yüzde 40 ile yöneticiler ve yüzde 26 ile de eşim seçenekleri 
ifade edilmiştir. Eğitim durumlarına göre yüzde 71 ile lisans mezunu olanlar, yaş durumuna göre 41-
50 yaş arası, medeni durumuna göre yüzde 57 ile evli kadınlar ve unvanlarına göre ise yüzde 51 ile 
hemşireler maruz kalmışlardır.
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VII. CİNSEL ŞİDDET 
 
Ankete Katılanların Cinsel Şiddete Maruz Kalma Durumları 
Yaşamınız Boyunca Cinsel Şiddete Maruz Kaldınız mı? Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 46 7% 100% 

Evet, cinsel şiddete maruz kaldım 5 1% 11% 
Hayır, yaşamım boyunca hiçbir şekilde cinsel şiddete maruz kalmadım. 41 6% 89% 

Kadın 617 93% 100% 
    Evet, cinsel şiddete maruz kaldım 162 24% 26% 

Hayır, yaşamım boyunca hiçbir şekilde cinsel şiddete maruz kalmadım. 445 67% 72% 
Yanıt Yok 10 2% 2% 
Genel Toplam 663 100%  

 
Kadın katılımcıların yüzde 26’sı cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu katılımcıların yüzde 
7’si bu şiddet riskinin halen devam ettiğini ifade etmiştir.  

Cinsel Şiddet Riski Devam Ediyor mu? 
 Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 5 3% 100% 

Hayır 4 2% 80% 
Kısmen 1 1% 20% 

Kadın 162 97% 100% 
   Bilmiyorum 8 5% 5% 
   Evet 12 7% 7% 
   Hayır 112 67% 69% 
   Kısmen 29 17% 18% 
   Yanıt Yok 1 1% 1% 
Genel Toplam 167 100%  

 
Cinsel Şiddet Uygulayıcıları  
 Erkek Kadın Genel Toplam 
Erkek arkadaşım/Sevgilim/Eşim 1 20% 55 34% 56 34% 
Yanıt Yok 2 40% 35 22% 37 22% 
Tanımadığım Kişi 1 20% 30 19% 31 19% 
Akraba 0 0% 27 17% 27 16% 
İş arkadaşlarım 2 40% 12 7% 14 8% 
Arkadaşım 0 0% 7 4% 7 4% 
Komşularım 0 0% 4 2% 4 2% 
Hasta veya Hasta Yakını 0 0% 4 2% 4 2% 
Öğretmenlerim 0 0% 5 3% 5 3% 
Genel Toplam  5 100% 162 100% 167 100% 

 

Cinsel şiddet uygulayıcıları olarak kadınlar tarafından en çok ifade edilen seçenek “Erkek 
arkadaşım/Sevgilim/Eşim” seçeneğidir.  
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VII. CİNSEL ŞİDDET

Kadın katılımcıların yüzde 26’sı cinsel şiddete maruz kaldığını, bu katılımcıların yüzde 7’si 

şiddet riskinin halen devam ettiğini ifade etmiştir. Cinsel şiddet uygulayıcıları olarak kadın-

lar tarafından en çok ifade edilen seçenek “Erkek arkadaşım/Sevgilim/Eşim” seçeneğidir.

Cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzde 61 oranında “Hiçbir şey Yapamadım” seçene-

ği işaretlediği araştırmamızda bu durumdaki kadınların çoğunlukla sessiz kalmak zorunda 

kaldığını göstermektedir. Bu da şunu gösteriyor ki kadınlar olarak halen cinsel şiddeti ifa-

de etmede ve dillendirmede zorlandığımız ortaya çıkıyor. Buda faillerin cezasız kalmasına 

yol açmaktadır.

Cinsel Şiddete Maruz Kalanlar Ne Yaptı
Ne Yaptınız? Erkek Kadın Genel Toplam
Hiçbir şey yapamadım. 4 80% 99 61% 103 62%
Ailemin Yanına Gittim. 0% 15 9% 15 9%
Arkadaşlarımın Yanına Gittim. 0% 17 10% 17 10%
Mahkemeye Başvurdum. 0% 12 7% 12 7%
Karakola Başvurdum. 0% 13 8% 13 8%
Diğer. 1 20% 22 14% 23 14%
Yanıt Yok 0% 11 7% 11 7%
Genel Toplam 5 100% 162 100% 167 100%

Cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzde 61 oranında “Hiç birşey Yapamadım” seçeneği işaretlediği 
araştırmamızda bu durumdaki kadınların çoğunlukla sessiz kalmak zorunda kaldığını göstermektedir. 
Birçok kadının cinsel şiddete maruz kalmasına rağmen resmi yollara başvurmadığı görülmektedir. 

Faillerin cezasız kalmasına yol açan bu durum aşağıdaki tabloya da yansımıştır. 

Cinsel Şiddet Faili Gereken Cezayı Aldı mı?
Sayı Oran (1) Oran (2)

Erkek 5 3% 100%
   Hayır hiçbir ceza almadı. 5 3% 100%
Kadın 162 97% 100%

Hayır hiçbir ceza almadı. 99 59% 61%
Yanıt Yok 35 21% 22%
Evet, ama yetersiz 13 8% 8%
Yaptırım uygulanması için şikayette bulunmadım 8 5% 5%
Evet, gereken cezayı aldı 2 1% 1%
Birinde Davayı geri çektik diğerinde hiç başvurum olmadı 2 1% 1%
Tanıdığım kişilerinkini Korkudan gizledim ve hiçbir başvuruda bulunmadım.
Ama tanımadığım birinin sosyal medyadan taciz ve ölüm tehdidini savcılığa verdim.
Savcı o kişinin ihraç edileceğini ve hapis cezası alacağını söyledi, ama ben bazı
sebeplerden ötürü şikayetimi geri çektim 1 1% 1%
Sessiz kalmak zorunda kaldım. 1 1% 1%
Sosyal izolasyon yapıldı. 1 1% 1%
Kimseyle konuşamadım, utandım, korktum. 1 1% 1%

Genel Toplam 167 100%

2% 2% 3%
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19%22%

34%

Cinsel Şiddet Uygulayıcıları

Komşularım

Hasta veya Hasta Yakını
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Erkek arkadaşım/Sevgilim/Eşim
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Cinsel Şiddet Sonrası Herhangi Bir Tıbbi Veya Psikolojik Destek Alma Durumu 

 Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 5 3% 100% 

Hayır 4 2% 80% 
Kısmen 1 1% 20% 

Kadın 162 97% 100% 
Hayır 126 75% 78% 
Evet 14 8% 9% 
Yanıt Yok 14 8% 9% 
Kısmen 4 2% 2% 
Gerek duymadım. 1 1% 1% 
Uzun yıllar terapi ve tedavi aldım. 1 1% 1% 
Kimseye söyleyemedim. 1 1% 1% 
Talep etmedim. 1 1% 1% 

Genel Toplam 167 100%  

 
 
Kadın Haklarının Farkındalığı  

    Erkek Kadın Genel 
Toplam Erkek Kadın Genel 

Toplam 
Kadın 
Oranı 

6284 Sayılı 
Kanun 

Hiç Duymadım 6 68 74 13% 11% 11% 92% 
İyi Biliyorum-
İnceledim 5 133 138 11% 22% 21% 96% 

Kısmen Biliyorum 34 391 425 74% 63% 64% 92% 
Yanıt Yok 1 25 26 2% 4% 4% 96% 

İstanbul 
Sözleşmesi 

Hiç Duymadım 2 35 37 4% 6% 6% 95% 
İyi Biliyorum-
İnceledim 15 260 275 33% 42% 41% 95% 

Kısmen Biliyorum 29 309 338 63% 50% 51% 91% 
Yanıt Yok 0 13 13 0% 2% 2% 100% 

CEDAW 

Hiç Duymadım 17 216 233 37% 35% 35% 93% 
İyi Biliyorum-
İnceledim 3 113 116 7% 18% 17% 97% 

Kısmen Biliyorum 25 264 289 54% 43% 44% 91% 
Yanıt Yok 1 24 25 2% 4% 4% 96% 

  Genel Toplam 46 617 663 100% 100% 100% 93% 
 

Cinsel Şiddete Maruz Kaldığınızda Nereye Başvurursunuz? 
 Sayı Oran (1) Oran (2) 
Erkek 46 7% 100% 

Polis-Jandarma 22 3% 48% 
Yanıt Yok 9 1% 20% 
Mahkeme 8 1% 17% 
Alo 183 4 1% 9% 
ŞÖNİM 2 0% 4% 
Diğer 1 0% 2% 

Kadın 617 93% 100% 
Polis-Jandarma 293 44% 47% 
Mahkeme 99 15% 16% 
ŞÖNİM 68 10% 11% 
Yanıt Yok 65 10% 11% 
Alo 183 49 7% 8% 
Diğer 43 6% 7% 

Genel Toplam 663 100%  
 

Araştırmanın tamamına www.ses.org.tr den ulaşabilirsiniz

Birçok kadının cinsel şiddete maruz kalmasına rağmen resmi yollara başvurmadığı gö-

rülmektedir. Cinsel şiddete maruz kalan kadınların yüzde 78’i ‘‘Hiç bir psikolojik destek 

almadığını’’, hakları ile ilgili de yüzde 95 ve 97 arasında da haklarını bildiklerini, cinsel 

şiddete maruz kaldıklarında yüzde 47 ile polis ve jandarmaya başvurduklarını belirtmiş-

lerdir. Cinsel şiddete maruz kalanların eğitim durumuna baktığımızda yüzde 69 ile lisans 

mezunu olanlar, yaş durumlarına göre yüzde 36 ile 31-40 yaş arası, medeni durumlarına 

göre yüzde 50 ile evli olanlar ve ünvanlarına göre ise yüzde 40 ile hemşirelerin olduğu 

görmekteyiz. 

* Araştı rmamıza ünvanlarına göre; en fazla hemşireler katı lım sağlanmıştı r. Bu sebeple araştı rma sonuçlarında şiddet 
yöntemlerine oran olarak en fazla hemşirelerin maruz kaldığı görülmektedir.
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