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SUNUŞ 

 

Bu raporda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA), Civil Rights Defenders 

(CRD) ve Humboldt Üniversitesi Center for Comparative Research on Democracy’nin 

desteğiyle, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Toplumsal 

Cinsiyet Temelli İnsan Hakları Mücadelesini Güçlendirmek” başlığı altında düzenlediği bir 

dizi etkinlik kapsamında 15-16 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen “İstanbul Sözleşmesi ve 

Çalışma Hayatında Ayrımcılık” atölyesinde dile getirilen tespit ve öneriler aktarılmaktadır. 

Atölyenin odağına İstanbul Sözleşmesi ve çalışma hayatını koyarak, sözleşme bağlamında 

ekonomik şiddeti ve kadın ve LGBTİ+’ların çalışma hayatındaki durumunu değerlendirmek 

hedeflenmiştir. İki gün süren atölyeye akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, sendika 

ve meslek örgütü temsilcileri ile avukatlar katılmıştır.  

 

ÇERÇEVE 

İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması ve Sözleşmeden hukuksuz biçimde çekilme 

kararıyla birlikte kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve şiddet belirginleşmiştir. 

Sözleşmeyi hedef alan kesimler dünyadaki sağ milliyetçi otoriter parti ve grupların desteklediği 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi karşıtı hareketlere paralel olarak Türkiye’de de 

güçlenmekte, kampanyalar örgütlemektedirler. Bu nedenle AĞ-DA, İstanbul Sözleşmesi 

tartışmaları ekseninde Türkiye’de açığa çıkan hak ihlalleriyle mücadele edebilmek için konuyu 

tartışmak ve ortak politika önerileri geliştirmek üzere bir dizi atölye gerçekleştirmiştir. 

Atölye, özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının toplumsal cinsiyet temelli 

fiziksel ve cinsel şiddet bağlamında tartışıldığını göz önünde bulundurarak, Sözleşmeyi 

savunmak üzere yapılan kampanya ve etkinliklerde, çalışma hayatındaki ayrımcılığın ve 

ekonomik şiddetin göz önünde bulundurulması gereğinden yola çıkmıştır.  Zira İstanbul 

Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla birlikte LGBTİ+’lar ve kadınların çalışma hayatında 

daha kırılgan hale geldiği, kadınları ev ve aile içine kapatan söylem ve uygulamaların İstanbul 

Sözleşmesi karşıtlığına paralel olarak yayıldığı görülmektedir. Kadınların ve LGBTİ+’ların 

nefret suçlarına ve mobbinge açık ve güvencesiz bir konuma gelmesi, LGBTİ+’ların 

düşmanlaştırılması ve bunun olağanlaştırılması çalışma hayatına doğrudan etki etmekte; bu ise 
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İstanbul Sözleşmesi’nin ekonomik şiddete odaklanarak ele alınması ve konunun kapsamlı 

biçimde tartışılmasını gerekli kılmaktadır.  

Atölye kapsamında tartıştığımız konular özetle şu soruları içermekte ancak bunlarla kısıtlı 

kalmamaktadır: İstanbul Sözleşmesi kapsamında ekonomik şiddet ve ayrımcılık nasıl ele 

alınıyor? Örgütsüz ve güvencesiz çalışma, işyerinde taciz ve mobbing, çalışma yaşamında 

ayrımcılık ve eşitsizlik İstanbul Sözleşmesi’nde nasıl kapsanıyor? Sözleşmeden çekilme kararı 

sonrası bu kavramlar ve hakların seyrini nasıl değerlendirebiliriz? Kadın ve LGBTİ+ düşmanı 

söylemler çalışma hayatına nasıl yansıdı, güncel veriler nasıl bir resim çiziyor? Sendika, baro 

ve sivil toplum kuruluşları bu alanda nasıl çalışmalar yürütüyorlar? 

Bu soruları tartışmak ve farklı toplumsal grupların çalışma yaşamında ayrımcılık ve ekonomik 

şiddet konularını nasıl ele aldığını görmek üzere akademisyenler, sivil toplum örgütleri, 

avukatlar, sendika ve meslek örgütleri atölyeye davet edilmiştir. İki gün süren atölyede dile 

getirilen görüşler ve atölye sonucunda ortaya çıkan tespit ve öneriler aşağıda özetlenmektedir. 

 

TESPİTLER VE ÖNERİLER 

I. Sözleşme’ye Gelmeden: Bir “Erkek İşçi” Mekânı Olarak İşyeri 

İstanbul Sözleşmesi, ekonomik şiddeti bir ayrımcılık türü olarak kabul etmesi sebebiyle önemli 

bir uluslararası metindir. Zira kadınlar ve LGBTİ+’lar işyerinin standartlaştırılmış, “normal” 

bir erkek bedeni ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olmasından ötürü bir dizi ayrımcılığa maruz 

kalmakta, hatta çalışma hayatında yer alamamaktadır. Çalışma hayatı ve toplumsal cinsiyetin 

kesişiminden bahsederken, sadece sermaye gücümüz ve sınıfsal pozisyonumuz doğrultusunda 

değil, bunun yanında kim olduğumuz ve kimliklerimiz doğrultusunda da ayrışma yaşadığımız 

bir düzlem mevcuttur. Bu ayrışma, iş ilanlarındaki “Yalnızca erkek adaylara açıktır” 

ifadesinden başlayıp mülakatlardaki “Evli misiniz?”, “Çocuk düşünüyor musunuz?” gibi 

sorulara kadar uzanmaktadır. 

Tüm bunların ötesinde, işyerinde ortalama erkek bedenine göre tanımlanan cihazlar, ortam ve 

çalışma programı bu bedenin dışında kalan bütün bedenler için problem yaratmaktadır. 

Fabrika, atölye gibi üretim mekanlarında kadın bedenine, fizyolojisine uygun materyallerin 

bile uzun süre üretilmemesi söz konusuyken, LGBTİ+ işçilerin yaşadığı problemler ise çoğu 

zaman kendileri gibi görünmez durumdadır. İş sağlığının toplumsal cinsiyet boyutu ise hep 
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geri planda kalmaktadır. Düzensiz ve ağrılı regl, kas ve iskelet problemleri, ağır menopoz, gece 

vardiyasına bağlı meme kanseri, ev işçilerinin yaşadığı ev kazaları, iş kaynaklı psiko-sosyal 

problemler yasal düzenlemelerin dışında bırakılmaktadır. İş geçmişiyle ilgili sağlık problemi 

yaşayan ya da ev işi yaparken hayatını kaybetmiş kadınlar kayıtlara ev kazası veya iş kaynaklı 

kaza olarak geçmemektedir. 

Öte yandan, çoğu zaman cinsiyet körü olan değerlendirmelerde LGBTİ+ işçilerle ilgili verilere 

ulaşmak çok zordur. Ancak yapılan saha çalışmaları, LGBTİ+’ların, hayatlarındaki genel 

güvencesizliğin istihdam alanında daha da pekiştiğine işaret etmektedir. Çok az sayıda çalışan, 

gerek işe alım sürecinde gerekse iş yerinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini ifade 

edebildiğini aktarabilmekte, çok az sayıda iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı karşıtı politika belgesi 

bulunmaktadır. LGBTİ+’lar bu nedenle kulaktan kulağa bilgilerle veya sosyal medya 

hesaplarını inceleyerek hangi işyerinin LGBTİ+ kapsayıcı olduğunu anlamaya çalışmaktadır. 

Dahası, kadınlar ve LGBTİ+’lar potansiyel olarak da ayrımcılığa uğrama riski daha fazla olan 

çalışanlardır. Bu durum, kişilerin ayrımcılığa uğrama riski sebebiyle de bazı davranışlardan 

vazgeçmesi, kaçınması ve sanki ayrımcılığa maruz kalmış gibi yaşamak zorunda kalması 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çalışma ortamlarında kimi zaman eğitimlere katılmaktan 

geri durmak, terfi etmeye çalışmamak veya mobbinge karşı ses çıkarmamak gibi durumlar 

gözlenmektedir. 

Bu gibi sorunlardan sivil toplum örgütleri veya üniversiteler gibi nispeten “kurtarılmış bölge” 

addedilen alanların da muaf olmadığı gözlenmektedir. Örneğin sivil toplum örgütlerinde, 

akademide olduğu gibi, kadın çalışanların sayısının diğer alanlara nispeten fazla olmasına 

karşın, yönetici kademelerinde erkeklerin ağırlıklı olduğu belirtilmektedir. Regl izninin 

olmaması, ebeveyn izninin yalnızca anneye tanınması, eşit işe eşit ücret verilmemesi gibi 

cinsiyet temelli ayrımcılıklar bu alanda da devam etmektedir. Sivil toplum aktivistleri, 

yereldeki iktidar güçlerine karşı direnirken aynı zamanda kendi örgütleri içerisindeki erkeklere 

karşı da direnmek durumunda kalmaktadır.  

Tüm bunlar çerçevesinde, İstanbul Sözleşmesi hem ev içi hem kamusal alanda ayrımcılığı 

yasaklaması ve ikili cinsiyet rejimi üzerine kurulu birçok belgenin aksine açıkça cinsiyet 

kimliği ve cinsel yönelime gönderme yapmasıyla, diğer alanlarda olduğu gibi çalışma 

hayatında da eşitliği sağlamak için önemli bir düzlem sunmaktadır. 
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II. İstanbul Sözleşmesi’nin Çalışma Hayatı ve Çalışma Hakkı Açısından Önemi 

İstanbul Sözleşmesi’nin çalışma hayatı açısından önemine bakarken öncelikle şiddet ve 

çalışma hayatı ilişkisine değinmek gerekmektedir. Bir yandan aklımıza gelen ilk anlamıyla 

doğrudan şiddetin kadın ve LGBTİ+’ların çalışma hayatına girmelerinin önündeki en büyük 

engel olduğunu belirtmek gerekir. Öte yandan, bu grupların çalışma hayatında karşılaştıkları 

ayrımcılığın da şiddetin bir türü olduğunun altı çizilmelidir. İstanbul Sözleşmesi gerek ev 

içinde gerekse kamusal alanda ayrımcılık ve şiddeti yasaklayan ve devletlere yükümlülük biçen 

yaklaşımıyla çalışma hayatı için önemli bir düzenleyici belge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sözleşme’nin üçüncü maddesi doğrudan “(…) ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu 

doğuran toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri”nin kapsandığının altını çizerken, 

temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmamasını konu eden dördüncü madde ise tarafları 

“herkesin gerek kamusal gerek özel alanda şiddete maruz kalmaksızın” yaşatmakla sorumlu 

tutmaktadır.  

Hukuki bir araç olarak ulusal ve uluslararası pozitif hukuk düzenlemeleri, toplumsal dönüşümü 

ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için zorunlu ve gereklidir. Toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlama amacı taşıyan, devletleri buna uygun politikalar oluşturmak ve uygulamak 

yükümlülüğü altına sokan uluslararası insan hakları belgeleri çok önemli araçlardır. Doğrudan 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma hakkının korunması için İstanbul Sözleşmesi kritik 

önemde bir sözleşmedir ve özel ve kamusal alanda şiddeti yasaklayarak eşitliği temel alır. 

Benzer şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nın da bu açıdan 

önemli uluslararası metinler olduğunu belirtmek gerekir. 

Şiddet mağduru kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar ve hatta erkekler de sözleşme kapsamında 

korunmaktadır. Sözleşme bir anlamda heteropatriyarkal sistemin hedef aldığı her kesimi 

korumaktadır. Sözleşmede şiddet çok geniş tanımlanır ve fiziksel, cinsel, psikolojik ve 

duygusal şiddet yanında ekonomik şiddet de kapsanmaktadır. Ekonomik şiddetin kapsamı ev 

içinde aile ilişkilerinde başlayan ve sonra toplumsal yaşam içerisinde devam eden birçok hali 

ile yer alır. Kişinin para harcamasının kısıtlanması, çalışmasına izin verilmemesi veya zorla 

çalıştırılması, ekonomik ve çalışma yaşamına dair kararlarını kendisinin almasına izin 

verilmemesi, ihtiyaçlarını karşılayacak maddi kaynaktan yoksun bırakılması ev içinde 

başlayan ekonomik şiddetin somutlaştırılmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu örüntüler 

birini kontrol etmek ve cezalandırmak amacıyla ekonomik olarak sınırlandırmak için yapılan 

eylemler olarak çalışma hayatına ve kamusal alana yansıyabilir.  
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Toplumsal cinsiyet ile çalışma hakkı arasındaki ilişkiye bakarken çalışma hakkının kişiyi 

bireysel ve sosyal bakımdan tamamlayan diğer hak ve özgürlüklerin korunması için de önemli 

bir araç olduğunu belirtmek gerekir. Çalışma hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

23. maddesinde herkesin çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişle çalışma şartlarına 

erişmeye ve işsizlikten korunmaya hakkı olduğunu belirterek tanımlanır. Eşit işe eşit ücret 

ilkesi bu hakkın bir bileşeni olarak görülür. Ayrıca bu hak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması için elzemdir. Kadınların ve LGBTİ+’ların eşit vatandaşlar olarak sosyal, politik 

ve ekonomik hayata katılımını güvence altına almak bu hakkın garanti altına alınmasıyla 

mümkündür. 

Söz konusu ekonomik şiddet olduğunda özel alan ve kamusal alan ayrımının oldukça geçişken 

olduğunu da hatırda tutmak faydalıdır. Bu anlamda iş yeri düzeyinde de ayrımcılık yasağını 

hayata geçirmek için İstanbul Sözleşmesi önemli bir araç ve sürekli referans noktası olarak 

karşımıza çıkar. Bu nedenle sendikaların ve işçilerin Sözleşmeye sahip çıkması önemli ve 

gereklidir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi sadece hukuki bir araç değil aynı zamanda LGBTİ+ ve 

kadın hakları mücadelesinde bir referans noktası olmuştur. İstanbul Sözleşmesi karşıtı 

söylemler, kadın ve LGBTİ+’ların başka alanlarda olduğu gibi çalışma hayatında da var 

olmasını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden, İstanbul Sözleşmesi’nin çalışma hayatı boyutuyla da 

hayata geçirildiği bir düzlemi savunmak, kurmak ve korumak önemlidir. 

III. Sendikaların İstanbul Sözleşmesi Çalışmaları 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çekilmesi karşısında 

sendikaların gösterdiği tepkinin belirli düzeyde eylemliliklerine de yansıdığını belirtmek 

mümkündür. Sözleşmenin bilinirliğinin sağlanması ve kurumlarda, sendikalarda mesele olarak 

ele alınması feminist hareketin bu konudaki yürüttüğü geniş çalışma ve kampanyalar sayesinde 

gerçekleşmiştir. Ancak farklı sendikaların değişen çap ve nitelikte eylemlilik ortaya koyduğu 

gözlemlenmiştir. 

Kısaca sendikaların faaliyetlerine göz attığımızda, DİSK ve KESK’in çekilmeye karşı daha 

etkin tepki veren sendikalar arasında olduğunu, basın bildirisi düzenlemek ve basın açıklaması 

yapmak, kadın komisyonlarında konuyu ele almak ve yazılı açıklama yapmak, eylem 

düzenleyerek Sözleşmeye sahip çıkmak, ILO 190 No’lu Sözleşmenin onaylanmasını 

desteklemek ve geniş çaplı mitinglere katılmak gibi eylemliliklerde bulundukları görülmüştür. 

TÜRK-İŞ’in ise konfederasyon olarak çalışma yapmadığı, ancak TÜRK-İŞ içerisindeki 

Kristal-İş, Deri-Teks, Tüm-Tis ve Tez-Koop-İş gibi sendikaların bildiri yayınlayarak İstanbul 
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Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı olduklarını belirttikleri tespit edilmiştir. Memur-Sen ise 

kadın komisyonu kurmuş ancak bunu Sözleşme’nin aleyhine kullanarak, bu komisyon aracılığı 

ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshini desteklediklerini deklare etmiş ve kötü bir örnek olarak 

tarihe geçmiştir. 

Ayrıca sendikaların kadın işçilere İstanbul Sözleşmesi’ni ve önemini anlatan seminer ve 

eğitimler vermek, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganını öne çıkaran sosyal medya eylemleri, 

tabanın Sözleşmeyi anlaması için yapılan eylemler düzenlemek gibi yeni eylemlilik biçimleri 

geliştirdiği görülmektedir. Sosyal medya eylemleri kitlesel dinamik yaratacak kampanya 

yapmanın daha zor ve masraflı olduğu gerçeğini de göstermektedir.  

Sendikaların merkezi kadın politikalarının bulunması gerektiği çıkarılan önemli sonuçlardan 

biridir. Ancak bu hâlâ gerçekleştirilmiş değildir ve sendikaların yönetiminde erkek kadroların 

olduğu ve patriyarkal yönetimlerin varlığı görülmektedir.  

Kampanyaların seyrine baktığımızda, ilk ayağının Sözleşmeyi tanıtmak, ikinci ayağının ise 

çekilmeden sonra Sözleşmeye sahip çıkmak ve Sözleşmeden vazgeçilmediğini vurgulamak 

üzerine olduğu görülmektedir. Sözleşmeden çekilmenin mücadelenin seyrini değiştirdiği ve 

eylemlerin zamanla sönümlendiği tespit edilmiştir.  

Genelde sendikaların tutum bildirilerinin, içerideki feminist ve kadın hareketine duyarlı birkaç 

yönetici ya da üyenin inisiyatifiyle hazırlandığı görülmektedir. Feminist hareketin ve 

sendikaların feminist üyelerinin teşvik edici rol üstlenmesi ve böylece feminist örgütlenme 

kapasitesini genişletmek için yapılabileceklerin birlikte tartışılması öneriler arasındadır. 

IV. Çalışma Hayatında İstanbul Sözleşmesi’nin Kazanımlarını Güçlendirecek Öneriler 

20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının açıklanması, çalışma hayatının 

toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda düzenlenmesine dair de önemli bir kayıptır. Ancak 

çekilme kararına rağmen, İstanbul Sözleşmesi’nden politik bir referans ve bir manivela olarak 

güç almak hâlâ mümkündür.  

İstanbul Sözleşmesi’nin ilkelerini ve kazanımlarını çalışma hayatında gözeten düzenlemeler 

yapılabilir mi? Bu sorunun cevabı, “kolay olmasa da evet”. Bu bağlamda, önerilerimizi şöyle 

sıralayabiliriz: 
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1. Çeşitli uluslararası sendikaların çalışma hayatında ayrımcılığı ele alan kontrol 

listeleri hazırladıkları bilinmekte, bu listelerin Türkiye bağlamına ve Türkçeye 

uyarlanması, mücadeleye önemli bir katkı sunabilecektir.  

 

2. Bir başka mekanizma ise iş yerlerinden İstanbul Sözleşmesi referansı ile toplumsal 

cinsiyet eşitliğini hedefleyen tutum/politika belgeleri yazmalarını istemek olabilir.  

 

3. Karar alma mekanizmalarında kadın ve LGBTİ+’ların bulunması yönetmeliklerde 

ve anlayışta önemli değişikliklere yol açabilir.  

 

4. Benzer şekilde iş güvenliği uzmanlarındaki anlayışın da değişmesi, iş sağlığının 

toplumsal cinsiyet boyutunu da içeren bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi 

gerekmektedir.  

 

5. Her ne kadar Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş olsa da, çalışma hayatında 

toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir belge olan ILO 190 No’lu 

Sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanması için mücadele vermek gerekmektedir. 

ILO 190, şiddet ve tacizi geniş biçimde ele almasıyla, hem iş yerindeki hem de ev 

içi şiddeti görmesiyle ve kayıt dışı emeği de gündem etmesiyle oldukça hayati bir 

belge olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

6. Çalışma hayatını önemli bir mücadele alanı olarak görerek, bu alanda İstanbul 

Sözleşmesi’nin kazanımlarını savunmak, Sözleşme’den çekilme kararının kadınlar 

ve LGBTİ+’lar için yok hükmünde olduğunu durmaksızın vurgulamak önemlidir. 
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ATÖLYE KATILIMCILARI 

(İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır) 

 

Aslısu Şahin 

Asya Saydam 

Cansu Turgut 

Ceren Yılmaz 

Elif Bozkurt 

Elifcan Çelebi 

Ertuğ Tombus 

Evra Çetin 

Eylül Açıkkol 

Feryal Saygılıgil 

Gülcan Ergün 

Gülseren Pusatlıoğlu 

Günsel Yalçın 

Hafize Öztürk Türkmen 

Hatice Çoban Keneş 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatice Yeşildal 

Hevin Kiraz 

Kadriye Bakırcı 

Kudret Çobanlı 

Leyla Çelik 

Macide Boymul 

Merva Demircan 

Murat Köylü 

Necla Akgökçe 

Selin Top 

Serhat Kayaoğlu 

Ülkü Doğanay 

Yağmur Bişgin 

Zelal Fahrioğlu 

Zuhal Esra Bilir 


