
Merhaba sevgili kadın
lar,

Gelin bu 8 Mart’ta, yaşamlarımızı 

doğrudan ilgilendiren, biz
 kadınla-

ra yıllardır mütemadiyen “müjde-

lenen”, esnek çalışm
a ile ilgili mini 

bir test yapalım kendimize. Ve 

esnek çalışma müjde mi, tuzak 

mı hep birlikte karar
 verelim. Test 

sorularımızı işaretlemeniz ve geri bildirim
de 

bulunmanız gerekmiyor. Birlikte düşünelim 

birlikte cevap üretelim.

Kadınlar
a

Müjdelen
en

Esnek
Çalışma

Biçimleri

Ne Kadar

Cazip?
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
(DMK) göre, yarı zamanlı çalışmamız ha-
linde emeklilik keseneğimiz yarıya inecek,  
emekli maaşımız düşecek, emeklilik yaşımız 
yükselecek.

657 sayılı DMK’ya göre, yarı zamanlı çalış-
mamız halinde, çalıştığımız süre kadar maaş 
alacağız, daha çok yoksullaşacağız, ekono-
mik bağımlılığımız artacak.

657 sayılı DMK’ya göre,  yarı zamanlı ça-
lıştığımızda süt izni hakkımızı kullanama-
yacağız.

Yarı zamanlı çalıştığımızda, tam zaman-
da dahi yetişemeyen işleri daha az zama-
na sıkıştırmak zorunda kalacağız. Pandemi 
nedeniyle çoğumuzun deneyimlediği evden 
çalışma biçimlerinde, hem üzerimizde olan 
ev ve bakım işlerindeki beklentiler ve yü-
kümüz artacak, hem de kurum işlerini ev 
ve bakım işlerinden fırsat bulduğumuz za-
manlara sıkıştıracağız, mesai mefhumu yok 
olacak.

Mesleki ve kariyerde ilerleme olanaklarımız 
sınırlı hale gelecek, tam zamanlı çalışanlara 
göre daha az tercih edileceğiz.

Çalışma arkadaşlarımızla birbirimizi daha 
az göreceğiz, yalnızlaşacağız, sosyalleşme 
ve sorunlarımızı paylaşma imkanımız aza-
lacak. 
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(Not: Sorular hazırlanırken; 657 sayılı DMK’nın 100, 104 ve 122 maddeleri, 
2019, 2020 ekonomik programlar, istihdam paketleri, 2019 tarih 1025 sayılı 

Cumhurbaşkanı kararı vb. dayanak alınmıştır.)
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Esnek çalışma ile eve yönlendirildiğimiz için, 
kadınların doğal ve asli göreviymiş gibi su-
nulan karşılıksız yaptığımız ev ve bakım iş-
lerini daha çok yapabilme olanağına kavu-
şacağımız için sevinmemiz bekleniyor. 

Devletin resmi belgelerinde, esnek çalış-
manın öncelikle kadınlar için kurgulanması-
nın nedeni, kadını yalnızca aileyle, kocayla 
ve çocukla tanımlayan anlayışın bir sonucu  
olarak, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma he-
defi olarak açıkça belirtiliyor. 

Çözüm, kadınları eve hapsetmek değil, do-
ğum öncesi ve sonrası ücretli izin süre-
lerinin artırılması, devredilemez ebeveyn 
izninin uygulanması, çocuk, yaşlı ve hasta 
bakım işlerini nitelikli ve ücretsiz verecek 
kurumların açılması ve elbette ki işte, evde 
her alanda cinsiyet eşitsizliğinin, cinsiyete 
dayalı iş bölümünün sona ermesidir.

Esnek çalışma güvencesizliktir. Çünkü esnek 
çalışma demek; çalışma zamanının, mekanı-
nın, biçiminin, süresinin, ücretinin ve perso-
nel sayısının işverenin(kamuda hükümetle-
rin) ihtiyacına göre belirlenmesi demektir. 
Güvencesizlik ise her an işini kaybetme 
korkusuyla çalışmak zorunda kalmak, do-
layısıyla baskı, ayrımcılık ve mobinge sessiz 
kalmak demektir.
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Sevgili kadınlar;
EMEĞİMİZ, BEDENİMİZ, KİMLİĞİMİZ, YAŞAMLARIMIZ BİZİM!
Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve yaşamlarımız ile ilgili kararlar da 
BİZİM olmalı. Erkek egemen düzenin, doğamız bunu gerektiriyormuş 
manipülasyonu ile bize ait olanların üzerinde tasarruf kullanması, ta-
hakküm kurmasıdır asıl doğamızda olmayan.
Bugün kadına yönelik şiddetin artışını önlemek yerine, önlenmesi için 
mücadele edenlerin cezalandırıldığı,  İstanbul Sözleşmesi gibi var olan 
koruyucu, önleyici mekanizmaların dahi yok edilmek istendiği bir ger-
çeklikte yaşıyoruz. Bir düşünün. NEDEN? Savunmasız ve iradesiz bı-
rakılmak istenmemizin, itiraz edemez hale gelmemizin, erkek egemen 
sisteme ve erkeklere köle olmaya devam etmemizin bir çabası olabilir 
mi? Kadınların özgürleşmesinin ve erkek egemenliğinin yıkılacak olma-
sının yarattığı korku olabilir mi?
Kadınlar bin yıllardır, uygulanan türlü şiddet biçimleriyle baskılanmak, 
sömürülmek istenmelerine rağmen, özgürlükten, eşitlikten vazgeçme-
di, boyun eğmedi, boyun eğmiyor. Yaşamlarımızın ve emeğimizin öznesi 
olmak için, eşitlik ve özgürlük için örgütlü kadın mücadelesi ve kadın 
dayanışması bugün tüm dünyada daha da yükseliyor! 8 Mart, erkekle-
rin kadınlara göz boyama hediyeleri vereceği bir gün değil, rengi, dili, 
sosyo-ekonomik durumu farketmeksizin dünya kadınlarının kesintisiz 
sürdürdüğü kurtuluş mücadelesinin simgeleştiği gündür. 

Sen de 8 Mart’ta alana gel, sen de BES’te örgütlen, en çok ihtiyacımız 
olan en anlamlı hediyeyi birbirimize sunalım, eşit ve özgür bir yaşamı 
birlikte kuralım! 

YA EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK / YA KÖLELİK VE ŞİDDET!

Yaşasın Kadın Dayanışması ve Mücadelesi
Yaşasın 8 Mart!


