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SUNUŞ

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının düşüklüğü pek çok kesim tarafından farklı 
bakış açılarıyla tartışılan sosyal bir sorundur.  Buna karşın, sorunun tespitinde ve çözüme 
yönelik atılacak somut adımların belirlenmesinde konunun sosyal güvenlik boyutu zaman 
zaman göz ardı edilmektedir. Kadın istihdamının arttırılmasında sosyal güvenlik sistemi, 
yalnızca istihdama katılımda değil istihdamda sürekliliğin sağlanabilmesi noktasında da 
oldukça etkili bir sosyal politika alanını oluşturmaktadır.  

Aktif olarak istihdama katılamayan kadınların ağırlıklı olarak eş, baba ve oğul gibi aile 
fertlerine olan ekonomik bağımlılıkları, sosyal güvenlik bağımlılığını da beraberinde 
getirmektedir. Kadınların pasif sigortalı ve/veya bakmakla yükümlü olunan kişi olarak 
ulaştıkları sosyal güvenlik hizmetlerine, istihdama katılımı çerçevesinde doğrudan sahip 
olabilmesi temel bir vatandaşlık hakkıdır. Bu hakkın kullanımı çalışma yaşamında 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakla birlikte hane düzeyinde sosyal refahın 
genişlemesine paralel olarak yoksulluk riskini azaltıcı ve ülke kalkınmasını arttırıcı bir 
işleve de sahip bulunmaktadır. 

Bu anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ilgili kurumu olan Sosyal 
Güvenlik Kurumu, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan 

Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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kaldırılması ve tüm kadınlarımızın insana yakışır işlerde sigortalı çalışmalarının 
sağlanmasına yönelik çok yönlü strateji ve politikalar izlemektedir. Kadınların 
istihdama katılımlarının önündeki engellerin aşılmasının, ekonomik kalkınmanın sosyal 
kalkınmaya dönüşebilmesinin yolu şüphesiz istihdamda ve sosyal güvenlikte cinsiyet 
eşitliğini sağlamaktan geçmektedir. 

Elinizdeki kitap, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 20 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirdiği 
“İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği” konulu panel kapsamında yapılan 
sunumlardan ve derlenen bildirilerden oluşmaktadır. Söz konusu etkinlik kapsamında 
cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesinde sosyal güvenlik 
sisteminin daha teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir işleve sahip olması için izlenmesi 
gereken stratejiler, iyileştirilmesi gereken politikalar, kadınların iş-aile yaşam dengesi 
kurmalarında fonksiyonel çözümler üretilebilmesi için geliştirilebilecek uygulamalar 
farklı boyutlarıyla ele alınmıştır.

Kadınların istihdama katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması, çalışma 
yaşamlarındaki sorunlarının aşılması ve sosyal güvence düzeyinin arttırılmasına yönelik 
çalışmalarımız kapsamında, kamuoyunda önemli yankı bulan ve sosyal tarafların geniş 
katılımlarıyla gerçekleşen bu önemli panel ve çalıştayı düzenleyen Sosyal Güvenlik 
Kurumu başta olmak üzere, kayda değer çalışmaları ile etkinliğe katkıda bulunan değerli 
katılımcılarımıza teşekkür eder, kitabın bu alanda çalışmalarını yürüten kurumlar ve 
kişiler için yararlı olmasını dilerim.
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ÖNSÖZ

Sosyal güvenlik insanların bugününü yarınını yakından ilgilendiren, sağlık ve emeklilik 
gibi insani, vazgeçilmez ve devredilmez haklardan kurulu bir sosyal politika alanıdır. Bu 
alanda dünyanın sayılı reformlarından birini gerçekleştiren Ülkemiz, tüm vatandaşların 
hayatları boyunca ve bilhassa çalışamadıkları dönemlerde aileleriyle birlikte insan onuruna 
yaraşır bir hayat sürmelerini sosyal güvence altına almak için tarihi adımlar atmıştır. 
Türkiye’nin bugünü ve geleceği için atılacak adımları belirlerken temel önceliklerimiz 
arasında, istihdamda dezavantajlı grupların işgücüne katılımını desteklemek ve sosyal 
güvenlik hizmetlerine adil, verimli ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak yer almıştır. 

Bu anlayış doğrultusunda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda kadınlar lehine önemli haklar tanınmış olmasının yanı sıra kadın istihdamının 
arttırılmasına yönelik sigorta primi teşvik uygulamaları hayata geçirilmiştir. Kadınların 
istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması ve ağırlıklı olarak kadın 
emeğinde yoğunlaşan kayıt dışı çalışmanın azaltılması odağındaki çalışmalarımız süratle 
devam etmektedir. 

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
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20 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet 
Eşitliği Paneli ve Çalıştayı” kadınların aktif sigortalılar olarak sosyal güvenlik sisteminde 
daha fazla varlık gösterebilmesi için izlenmesi gereken politika ve stratejilere dair ortak 
bir akıl geliştirmek noktasında önemli kazanımlar sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet algısı 
temelinde kadınların çalışma yaşamı açısından sosyal bir sorun olarak öne çıkan bakım 
yükünü tartışmaya açmak, bu kazanımlardan ilki olmuştur. 15 Şubat 2013 tarihinde 
gerçekleştireceğimiz “Ebeveyn İzni ve İş-Yaşam Dengesi Çerçevesinde Esneklik” 
konulu TAIEX Semineri, Avrupa’daki iyi uygulama örnekleri ışığında Ülkemizde 
geliştirilebilecek uygulamaları sosyal taraflarla birlikte değerlendirmede ve yol haritası 
çizmede bizlere önemli bir fırsat sunacaktır.

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu önemli panelin ve çalıştayın değerli katılımcıları 
başta olmak üzere, etkinliği düzenleyen Kurumumuz Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire 
Başkanlığı’na ve sundukları bildiriler ile çalışmayı zenginleştiren sosyal güvenlik 
uzmanlarımıza teşekkür eder, kitabın yararlı bir kaynak olmasını dilerim.
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakan Yardımcım,

Sayın TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanım,

Sayın ILO Türkiye Direktörü,

Değerli Akademisyenler,

Değerli Katılımcılar,

Sevgili Mesai Arkadaşlarım,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

Toplumsal cinsiyet eşitliği; cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılık gözetilmeksizin 
kadın ve erkeklerin eşit hak ve olanaklara sahip oldukları ideal durumu ifade etmektedir. 
Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletlere göre insan hakkı olarak ele 
alınmaktadır.

Türkiye’de ise kadın-erkek eşitliği, başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Türk 
Ceza Kanunu ve İş Kanunu gibi çok sayıda yasal düzenleme ile garanti altına alınmıştır.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
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Bir toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile üretkenlik ve verimlilik 
artışı sağlanmak suretiyle ülkedeki ekonomik refah düzeyinin gelişimine katkıda 
bulunulmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve dengeli bir 
sosyal gelişim için kadın istihdamını teşvik etmek, toplumun öncelik vermesi gereken 
hedeflerden birini oluşturmalıdır.

Değerli Misafirler,

İlk insan Hz. Âdem’den günümüze kadar kadın-erkek konusu hep tartışılmıştır. Kimi 
zaman cinsiyetlerden biri yüceltilmiş, kimi zaman istismar edilmiş, zaman zaman da 
kadın erkek rakiplermiş gibi karşı karşıya getirilmiştir. Oysa kadın da erkek de insandır 
ve birbirlerinin rakibi değil yarısıdır.

Evrende yaratılan her şeyin temelinde çiftlik ve zıtlık ilkesi vardır. Canlıların en kutsalı 
ve yücesi olan insan da kadın ve erkek olarak yaratılmıştır. İnsan soyunun devamı 
onların müşterek yaşadıkları aile kurumuna bağlıdır. Toplumu kadın ve erkek olarak 
iki birey oluşturur. Bu bireylerden birinin önü kapatılırsa toplumun yarısının önü 
kapatılmış olur. Bu şekilde istenilen gelişme sağlanamaz. Kadının tutsaklığı genel olarak 
toplumsal düşüşün göstergesi olduğu gibi kadının özgürleşmesi de toplumsal gelişmenin 
sağlandığının göstergesidir.

Son zamanlarda kadın, toplumda kimi kesimlerce ikinci sınıf insan muamelesine tabi 
tutulmuştur. Bu yanlış düşünce ve algıyı şiddetle reddediyoruz. Kadın, evrenin kaynağı 
olan yaratıcı gücün yarısıdır. Öyleyse çoğu toplumların zihnini bulandıran, kadının 
küçüklüğünden ya da erkeğin yüceliğinden söz etmenin bir mantığı bulunmamaktadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Değerli Konuklar,

Kadın; çağlar boyu değişik toplumlarda, değişik kültürlerin etkisi altında kalmış 
farklı muameleler ve farklı değerlendirmelere muhatap olmuştur. Bazı toplumlarda 
kutsal sayılan kadının, bazı toplumlarda insan olduğu dahi unutulmuştur. Oysa Türk 
toplumunda kadın daima değerli sayılmış, erkeğin yanında ikinci bir cins değil de 
onu en iyi tanımlayan, tamamlayan olmuştur. Evinde çocuklarına iyi bir anne, onları 
yetiştirmede iyi bir eğitimcidir. Bununla da kalmamış destanlarda, yazıtlarda, hakanın 
yanında devlet işlerinde yer almıştır. Kısacası kadın, Türk toplumunda dün de değerlidir, 
bugün de değerlidir ve yarın da değerli olacaktır.

Eski çağlardaki ilk Türk boylarından başlayarak, Türklerin Müslümanlığı kabul ettikleri 
M. S. 9. Yüzyıla kadar süren tarihi dönem içinde Türkler, ilk zamanlarda göçebe bir hayat 
yaşarlarken, zamanla yerleşik hayatı benimsemişlerdir. Böylece kadının toplum içindeki 
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konumu da değişmiştir. Göçebe dönem içinde Türk kadını, erkekle eşit bir konumda yer 
almıştır. Türk kültüründe kadına verilen değerden dolayı, “ana baba”, “karı koca” gibi 
söylemlerde “anne” daima “baba”dan önce söylenir.

Eski Türklerde asalet sadece baba soyundan geçmemektedir. Bir insanın tam asil 
olması için hem ana soyunun hem de baba soyunun asil olması gerekmektedir. Ailede 
çocukların sorumluluğu yalnızca babaya ait değildir. Anne de bu sorumluluğu paylaşmak 
durumundadır. Dul kalan kadın, çocuklarının tek koruyucusu, evinin tek idarecisi 
olmaktadır. Kadın, erkeğin biricik yoldaşı ve çocuklarının anası olmak gibi önemli bir 
vazifeyle görevlendirilmiştir. Kadınsız bir iş görülemez, kadın erkeğin tamamlayıcısıdır.

Eski Türk toplumlarında, ailenin temelini teşkil eden kadın, Türk destanlarında, Türk 
efsanelerinde öyle yüce bir mertebeye konulmuştur ki, kadını böylesine yüce bir varlık 
haline getiren töreye, kültüre hayran olmamanın imkânı yoktur. Türk kadınları ve kız 
çocukları tarih boyu her zaman, erkeğin yanında değerli ve önemli olmuştur. Bunu 
doğrulayacak birçok örneğe sahibiz. Destanların önemli kısmının kadınları konu edinmesi, 
Dede Korkut Hikâyelerinde geçen kadın imajları, fermanlarda kadının erkeğin yanında 
mührünün bulunması vs… En önemlisi de kadınların Hakan’ın yanında yer almasıdır.

Türk tarihinde kadınlar, yeri gelmiş bir ili yönetmiş, yeri gelmiş bir devlet kurmuştur. 
Buna kanıt olarak da tarihte kadınlara verilen isimleri sunabiliriz. Örneğin: İLÇİN: 
Devlet kuran kadın manasına gelmektedir. İLGÜL: Ülkenin güçlü-güzel kadını manasına 
gelir. ÜLGEN: Yüce, yüksek, ulu demektir. ÜLKÜ: Amaç edilen, ulaşılmak istenilen 
şey, manasına gelmektedir.

Türk kültüründe; yönetimde bulunmaları, evlenmede söz sahibi olabilmeleri, ekonomide-
siyasette erkekle birlikte yer alabilmeleri, destanlara, yazıtlara konu olabilmeleri, 
aldıkları isimler, Türklerin her zaman kadına değer verdiğinin, hiçbir zaman ikinci bir 
cins olarak görülmediğinin göstergesidir.

Yüce dînimiz, kadın-erkek bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu ilan ederek, kadını, 
insanlık şeref ve haysiyetine, gerçek benliğine ve kişiliğine kavuşturmuştur. Kur’ân-ı 
Kerîm’de şöyle buyurulur:

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız 
için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki, sizin Allah 
nezdinde en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır.” (Hücurat/13)

Değerli Katılımcılar,

Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde; cenneti, anaların ayakları altına seren bir dünya 
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görüşü vardır. Bu bizim en büyük zenginliğimiz ve çağdaş medeniyetlere ulaşmamızın 
temel referansıdır. Böyle yüce ve engin bir birikiminden sonra bugün, kadın ve erkek 
eşitliğini konuşuyor olmamız tarihe, medeniyete, kültüre nasıl sırtımızı döndüğümüzün 
bir kanıtıdır. Biz tarihten, İslam medeniyeti ve Türk kültüründen aldığımız ışıklarla 
yeniden destanlar yazmak zorundayız.

Bir şairin şu dizelerindeki incelik ve zerâfet duygularıyla annelere-kadınlara sevgiyle 
baktığımızı ve toplumda cinsiyet ayrımının olmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak 
istiyorum:

“Annem başa tac imiş, Her derde ilaç imiş,  Bir evlat pir olsa da,  Anneye muhtaç imiş.”

Değerli Katılımcılar,

Türkiye işgücü piyasasının genel yapısı incelendiğinde son yıllarda gerçekleşen 
artışlara rağmen halen kadınların istihdama katılım düzeyinin istenen seviyede olmadığı 
görülmektedir. Bilindiği gibi AB 2020 Stratejisinde üye ülkelerde kadınların işgücüne 
katılım oranın % 75’e yükseltilmesi hedeflenmektedir. 2011 yılı için AB 27 ülkelerinde 
kadınların istihdama katılım oranı % 62,3 iken; Türkiye’de aynı oran 2012 Haziran ayı 
itibarıyla % 27,7 olarak gerçekleşmiş olup AB ortalamasının oldukça altındadır. Bu 
durumun temel nedenleri arasında cinsiyetler arası ücret seviyelerindeki farklılıklar, 
kadınların kayıt dışı ve ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılma durumları, maliyet ve 
ulaşılabilirlik yönlerinden uygun bakım hizmetleri ve sosyal hizmetlerin eksikliği, 
geleneksel iş yükü, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı, toplumdaki erkek egemen bakış 
açısı gibi unsurlar sayılabilmektedir. Sosyal güvenlik yönünden; kadınların erkeklere 
oranla düşük ücretlerle istihdama dâhil edilmeleri; Kurumumuzca bu kişilere bağlanan 
aylıkların da düşük seviyede kalmasına ve kadın yoksulluğunun döngüsel hale gelmesine 
neden olmaktadır. Ayrıca kadının toplumsal yapıdan kaynaklanan, ailedeki çocuk ve 
yaşlılara bakma yönündeki geleneksel görevi sürekli olarak istihdamda kalmalarını 
engellemektedir.

Kadınların istihdama katılım oranlarının arttırılmasına etki edecek yasal düzenlemeler 
AB direktiflerine göre; eşit ücret, eşit muamele, sosyal güvenlik uygulamaları açısından 
hastalık, malullük, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı ile işsizliğe karşı mevcut koruyucu 
yasal düzenlemelerde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması temelinde özetlenebilmektedir.

Değerli Misafirler,

Ülkemiz çalışma ve sosyal güvenlik sisteminde kadın sigortalılar açısından yapılan 
düzenlemelere ise;
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• Sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan kadın sigortalıların; çalışılan gün sayısıyla 
orantılı olarak yaş ve prim ödeme gün sayısı gibi yaşlılık aylığına hak kazanma 
şartları açısından avantajlı kılınması,

• Kız çocuklarına 24 ay süresine karşılık gelen tutarda verilen evlenme ödenekleri, 

• Kurumumuzca bağlanan dul ve yetim aylıklarında kadın eş ve kız çocukları için 
öngörülmüş avantajlı uygulamalar,

• Doğum yapan sigortalılara emzirme ve geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ile süt 
izni uygulamaları,

• Doğum nedeniyle çalışılamayan sürelerin borçlandırılması,

• Erken doğum yapan kadınların doğum izinlerini tam olarak kullanabilmeleri 
imkânının sağlanması ve bu sürelerde iş göremezlik ödeneği verilmesi,

• Bakmakla yükümlü olunan kız çocuklarının işten ayrılmaları veya boşanmaları 
halinde tekrar anne veya babaları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak 
sağlık yardımı alabilmelerinin sağlanması,

• Kısmi süreli çalışanlara borçlanma imkânının getirilmesi,

• El sanatlarıyla uğraşan kadınların hangi tarihte bu işleri yapmaya başladıklarına 
bakılmaksızın bu işleri belgeleyerek 18 gün üzerinden prim ödemek suretiyle 30 gün 
üzerinden hizmet kazanarak isteğe bağlı sigortalı olabilmelerinin sağlanması gibi 
uygulamalar,

• İlgili Kanunlarda öngörülmüş ücretsiz izin sürelerinde sağlık hizmetlerinden 
yararlanma hakkının verilmesi,

• Genel sağlık sigortasının hayata geçmesiyle hizmetlerin kapsamı, ulaşılabilirliği ve 
yararlanıcı sayılarının artması,

• Gençlerle birlikte kadınların çalışma hayatına katılımlarının artırılması için 
işverenlere 5 puanlık prim indirimi sağlanması (2012 Haziran-1.845.927 kadın),

• 18/29 yaş arası erkek ile 18 yaşından büyük kadın çalıştıran işverenler için istihdam 
teşviki uygulaması (2012 Haziran-13.060 kadın),

• 6111 sayılı Kanun ile 18 yaşından büyük kadın işçi istihdam eden işverenlerin sigorta 
primleri işveren hisselerinin, işçinin mesleki yeterlilik durumuna göre belirlenen 
sürelerde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik teşvik uygulamasının 
hayata geçirilmesi (2012 Haziran-105.347 kadın),

• Kamuda çalışan kadınlar için öngörülmüş ücretsiz izin uygulamaları gibi birçok 
örnek verilebilir.
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Sonuç olarak; mevcut durum ve hedefler dikkate alındığında; ülkemizdeki yasal düzenleme 
ve uygulamaların ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilip yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak düzenlemelerde;

• Kadın ve erkek için eşit ekonomik bağımsızlığın sağlanması,

• İş hayatının, özel hayat ve aile hayatı ile dengelenmesi,

• Karar alma mekanizmalarında kadın ve erkeğin eşit katılımının teşvik edilmesi,

• Cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesi,

• Cinsiyete dayalı basmakalıp kategorilerin ortadan kaldırılması hususları dikkate 
alınmalı ve toplumun her kesimine sayılan hususlar doğrultusunda yeni bir bakış 
açısı kazandırılmalıdır.

Bu görüş ve temennilerle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 

Değerli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 

Değerli Milletvekili,

Değerli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

Değerli panelistler, akademisyenler ve katılımcılar,

Ve değerli kadınlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve şahsım adına sizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından organize edilen bu Panel’de bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti dile getirerek başlamak isterim. ILO olarak biz toplumsal cinsiyet 
eşitliğine bir hak meselesi ve bir sosyal adalet meselesi olarak bakıyoruz. Bu yüzden, 
İnsana Yakışır İş gündemi başta olmak üzere,  ILO’nun tüm politika ve faaliyetlerinin 
kalbinde toplumsal cinsiyet eşitliği yer almaktadır. Aynı zamanda ILO, başta 100 Sayılı 
Eşit Ücret Sözleşmesi ve 111 Sayılı Ayrımcılık Sözleşmesi olmak üzere Sözleşmeler ve 

Ümit Deniz EFENDİOĞLU
İLO Türkiye Direktörü
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Tavsiye Kararları vasıtasıyla üye devletleri bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya 
sevk etmektedir. Dolayısıyla, ILO’nun temel gündem maddeleri arasında yer alan çalışma 
hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gündeme 
getirilmesini çok olumlu buluyor ve Sayın Başkan’la birlikte emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarına bu panel ve çalıştayın düzenlenmesi hususunda teşekkürlerimi sunuyorum.

Şüphesiz Türkiye özelinde çalışma hayatında kadın konusunun ne kadar önem arz ettiği 
hepimizin malumu. Kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğü, çalışma hayatında 
yaşanan ayrımcılıklar, geleneksel kalıplar içinde kadınlara biçilen roller gibi sorunlar 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktan hala uzak olduğumuzu gösteriyor. Eminim, 
bu çok önemli konulara oturumlar sırasında burada bulunan değerli akademisyenler ve 
panelistler detaylı olarak değineceklerdir. Ben ise konuşmamda ILO’nun bu yıl kabul 
ettiği Tavsiye Kararı’ndan ve Tavsiye Kararı’nın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakta 
yapacağı katkıdan bahsetmek istiyorum.

Geçtiğimiz Haziran ayında Cenevre’de toplanan 101. Uluslararası Çalışma 
Konferansı’nda, ILO üyesi 185 ülkenin hükümet, işçi ve işveren örgütü temsilcileri 
tarafından 202 sayılı “Ulusal Sosyal Koruma Tabanları hakkında Tavsiye Kararı” kabul 
edildi. Üye ülkelere tüm vatandaşlarına temel sağlık ve gelir güvencesi sağlaması için 
yol gösterici bir araç olarak tasarlanan Tavsiye Kararı, sosyal güvenlikte toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında da çok önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.

Tavsiye Kararı, tüm vatandaşları kapsayacak olan sosyal güvenlik tabanlarının en 
azından 4 temel güvenceyi içermesini öngörmektedir. Bunlar: 

1. Herkes için uygun, erişilebilir ve kaliteli sağlık güvencesi, 

2. Çocuklar için gelir güvencesi de dahil gerekli tüm hizmetler, 

3. Aktif çalışma yaşındakiler (özellikle de hastalar, işsizler, gebeler ve engelliler) için 
temel gelir güvencesi, 

4. Yaşlılar için temel gelir güvencesidir.

Bu güvencelerin hayata geçirilmesi en çok da kadınları güçlendirecektir. Tavsiye Kararı, 
kayıtlı veya kayıtsız, çalışan veya çalışmayan tüm vatandaşları kapsayan güvenceler 
öngörmekte ve bu güvencelerin ayrımcılık yapılmadan, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ilkesi temelinde hayata geçirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Çalışan kadınların 
çok önemli bir bölümünün ne yazık ki kayıt dışı sektörde, çalışma koşullarının kötü 
olduğu, düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmakta olduğu düşünüldüğünde, Tavsiye 
Kararı’nın öngördüğü kapsayıcı sosyal güvenlik araçlarının kadınlar açısından önemi 
daha iyi anlaşılacaktır.
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Bu noktada Genel Sağlık Sigortası’nın yürürlüğe konularak, tüm vatandaşların sağlık 
güvencesi kapsamına alınmasının Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu belirtmek 
isterim. Bunun devamında, çalışan veya çalışmayan erkekler ve özellikle de kadınlar 
için temel gelir güvencesinin de sağlanması hedeflenmelidir. Benzer şekilde kadınlara 
verilen aile yardımları da sosyal korumayı genişletici ve kadınları güçlendirici bir 
adım olmuştur. Bu konuda ILO’nun “Adil ve Kapsayıcı Küreselleşme için Sosyal 
Koruma Tabanı” raporunda da doğrudan kadınlara yönelik sosyal yardımların önemine 
dikkat çekilmiş, ancak bu yardımların kadınların geleneksel ev içi sorumluluklarını 
güçlendirmesi tehlikesine dikkat çekilmiştir.  

Bu riskler de dikkate alınarak geliştirilecek sosyal güvenlik politikalarının toplumsal 
cinsiyet eşitliği perspektifi ve 202 Sayılı Tavsiye Kararı çerçevesinde hazırlanıp 
uygulamaya konulması, yalnızca, bir insan hakkı olan sosyal güvenliğin kapsamını 
genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda istihdamı teşvik edecek ve sürdürülebilir bir 
ekonomik ilerlemenin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Bu duygularla, “İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği Panel ve Çalıştayı”nın 
yeni geliştirilecek sosyal güvenlik politikalarına önemli katkı sağlamasını umuyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Vekilim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanım, 

Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanım, 

Sayın Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü, 

Sayın Başkanlarım, 

Hocalarım,

Basınımızın değerli temsilcileri, 

Değerli katılımcılar. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen “İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte 
Cinsiyet Eşitliği” çalıştayında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ederek sözlerime başlamak istiyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Benden önceki konuşmacıların da belirttiği gibi kalkınmış ve gelişmiş ülkelerin en önemli 
özelliklerinden biri, kadınların ve erkeklerin tüm hak ve özgürlüklerden eşit şekilde 

Doç. Dr. Aşkın ASAN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı
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yararlanmalarına fırsat sağlayacak politikalar üretmeleri ve bunları uygulamalarıdır.

Kadınların eşit sosyal ve imkânlardan yararlanarak ekonomik ve sosyal hayata 
katılımları, eşitlik, kalkınma ve barışın sağlanması, sosyal adalet ve demokrasimizin 
güçlendirilmesi, kadının güçlenmesiyle çok yakından ilişkili kavram olduğunu da göz 
ardı etmememiz gerekiyor.

Yine ulusal ve uluslararası birçok belgede kadın-erkek eşitliği evrensel bir ilke, temel ve 
ihlal edilemez bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Ancak, yaşanan tüm gelişmelere 
rağmen özellikle iki alandan, bunlardan biri karar alma mekanizmaları, diğeri ise iş 
yaşamına katılım. Bu alanlarda hâlâ kadınların sorunlar yaşadıklarını görmekteyiz. Bu 
sadece Türkiye’nin sorunu değil dünyanın ve Türkiye’de de ne yazık ki insanlık tarihinin 
eski dönemlerine dayanan kronik sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde yasalardaki eşitlikçi yapıya rağmen sayın konuşmacıların da bahsettiği gibi 
ev ve aile ilişki sorumluluklarının genellikle kadınlar üzerinden görülmesi ve kadınların 
çalışmaması gerektiğine ilişkisi olduğu saptanmış maalesef. Kadınların iş piyasasının 
gerektirdiği nitelikleri kadına mahsus, çünkü eğitilmesi gerekiyor ki o becerilere sahip 
olsun diye.

Eğitim alanındaki eksiklikler, işgücü piyasasına girişi sağlayacak gerekli mekanizmaların 
yetersizliği, köyden kente göç olgusu gibi nedenlerle kadınların çalışma yaşamına 
katılımlarının oldukça düşük olduğu, sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde 
düşük olduğunu da görmekteyiz.

İş gücü piyasasında kadın ve erkeklerin eşit stratejiye sahip olamamaları ülkenin sahip 
olduğu beşeri sermayeyi tam olarak kullanmamalarına da neden olur. Yani ülkemizde 
kadınlarımız adeta toprağın altındaki işlenmemiş petrol kuyuları gibidir ve biz bunları 
kullanmıyoruz. Kullanmamayla ilgili sorunları çözücü mekanizmaları buna dayalı olarak 
derhal devreye geçirmemiz çok gerektiğinin önemini bir kez daha ortaya çıkmakta.

Şimdi rakamlara değinmeyeceğim, çünkü rakamlar her ne kadar 2004 yılına, 2011 
yılları arasındaki dönemine baktığımızda bir artış gösteriyorsa da yine elimizdeki rakam 
yüksek, dediğim de bu rakamı daha yükseğe çekme zorunda mekanizmalarımızı mutlaka 
çalıştırmamız gerekiyor. Eğer kalkınmak istiyorsak, ülkemizin kalkınmasını, dünyada en 
önemli ekonomiler arasında yer almasını istiyorsak o zaman kadının mutlaka işgücüne 
katılımının sağlanması.

Yani şöyle bir gerekçem yok, bunun üzerinde her zaman durdum ben konuşmalarımda; 
kalkınmış ülkelerin kadınları da çalışırlar, istihdama katılırlar, öyle bir şey yok. Şöyle var; 
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kadın çalışırsa eğer işgücüne katılırsa, o ülke kalkınıyor. Çünkü çeşitli çalışmalar şunu 
gösteriyor; mesela, dünyanın pahalı ülkelerinde dahi işgücüne katılmayan kadınların 
işgücüne katıldığında yapılan analizlerde, hemen aynı o yıl içerisinde yüzde 3 ve 4 
oranlarında ekonomide ilerlemenin, büyümenin gerçekleştiğini çeşitli araştırmalarda 
ortaya koymuştur. Yani kalkınmak istiyorsak kadınlar evde artık oturmayacak, yapmış 
oldukları çalışmalar, işgücüne katılımını arttıracak üretmiş oldukları ve ekonomik değer 
olarak ona yansıtacak.

İstihdamda bazı rakamlar var, o bize şunu da gösteriyor; işgücü piyasasında kadınların 
eşitsiz durumu sosyal güvenlik sisteminde de maalesef kendini gösteriyor. Mesela, 
istihdamda yer alan her 100 kadından 57,8’i herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
kayıtlı olmadan çalışıyor ve bunların yine büyük bir kısmı yüzde 60 oranında ücretsiz 
aile işçisi olarak çalışan kadınlardan oluşmakta. Ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınların 
yüzde 26,3’ü, işveren kadınların yüzde 22,9’u, kendi hesabına çalışan kadınların yüzde 
89,6’sı herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalıştığını yine verilerle, 
analizlerle önümüze çıkmakta. Tabi bunun bir dizi dezavantajı da ortaya çıkmaktadır.

Değerli katılımcılar, Türkiye’de 2002 yılından bu yana cinsiyet eşitliği konusunda 
kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda istedikleri yerlerde olabilmeleri 
amacıyla politikalar ürettik ve bu politikaları da ısrarlı bir şekilde takip etmeye ve 
uygulamaya devam etmekteyiz.

Mesela Anayasanın sonuncu maddesinde yapılan değişiklik aslında bize şunu söylüyor; 
“Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaksınız” Bir emir var orada. 10. Maddeye baktığımız 
zaman diyor ki “Kadın ve erkek eşittir, devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Kadınlara 
yapılan ayrımcılık eşitlik ilkesine de aykırı olmaz” Yani tek maddede eşit değil, istihdamda 
eşit değil, o zaman anayasa bize öngörüyor, kadınlara pozitif ayrımcılık yapmamalıyız, 
eşitlenene kadar diyorlar. Yani hem istihdamda hem karar alma mekanizmalarında hem 
de işgücüne katılımda. Eğitimle ilgili biliyorsunuz bu yeni 4+4+4 formülüyle beraber 
12 yıl okulda kalmalarını zorunlu sağlayacak, bu gerçekten kadınların eğitiminde çok 
büyük bir katkıdır bu alanda özellikle ortaöğretimde de bu sıkıntımızı giderecektir. Ama 
diğer alanlarla ilgi de pozitif ayrımcılık yapmak artık anayasa tarafından bize verilmiş bir 
güç elimizde. Onun için kanunlara bakarken, uygulamaları yaparken düz mantıkla değil, 
kadınları öne çıkarıcı neler yapmalı, nerelerden muaf tutalım, nasıl onların önündeki 
sorunlarını ortadan kaldıracak bir yaklaşım benimseyelim noktasından bakmalıyız.

Yine ülkemizin en üst politika dokümanı olan 9. Kalkınma Planı da konunun önemine 
vurgu yapmakta ve kadınların eğitime katılımının arttırılması, okuma-yazmazlığın 
ortadan kaldırılması, aktif işgücü politikalarıyla istihdam edilebilirliğin arttırılması, 
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işgücü piyasasına girişin kolaylaştırılması hep teşvik edilmesi konusunda tedbirler yer 
almakta.

İstihdam yine 2012 yılı programında da en öncelikli konu alanı olarak belirlenmekte. 
Bakanlığımızın Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırladığı plan, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planında da yine kadın ve ekonomi başlığı 
altında kadını istihdama ve sosyal güvenlik sistemine katılımlarına ilişkin hedef ve 
stratejiler belirlenmiştir. Bizde şimdi uygulamalı bir çalışma ile bu stratejileri uygulamaya 
nasıl geçirebiliriz,  nasıl önlem alabiliriz, bunlar üzerinde çalışmaktayız.

Çalışma Bakanlığı bizim en önemli birlikte çalıştığımız paydaşımız. En büyük desteği 
aldığımız kurumlardan biridir ve kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz.

Yine İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği; daha önceden plan ve mevzuatta 
yapılan iki üç değişikle ya da strateji belirlemede değişecek herhangi bir nokta gibi 
ya da ek bir cümleyle yapılacak bir şey değil, bununla ilgili gerçekten çok kapsamlı 
ciddi çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Mesela, en büyük sorun olarak zihinsel 
dönüşümün sağlanması, her koşulda ama uygulamak. Defalarca defalarca toplantı 
yaparız ve bu zihinsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu vurgularız.

Şimdi biz bunun uygulamasında “Adım Adım Anadolu Etkinliği” diye bir etkinlik 
başlattık. Yani karış karış Anadolu’yu gezeceğiz. Gezeceğiz de ne yapacağız? 
Toplantılarda kadınlara rol-modelleri de kullanarak o şeyi o ilde mevcut sorunların 
kadının önündeki istihdamın engellerini kaldıracağız, kendileri de bunu duyacak ve 
yapılan o ilde iş kurmuş başarılı olmuş kadınlara da örnek olarak kullanarak orada bir 
zihinsel dönüşüm gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıların iki tanesini yaptık. 
Birini Gaziantep’te gerçekleştirdik, birini Trabzon’da. Dünya Bankası, TÜSİAD, 
KAGİDER, bizim ortaklarımızdan birlikte çalıştığımız kurumlardan kendilerinin de çok 
büyük desteği var. Bu çalışmanın önemli sonuçlarını da zaten görüyoruz. Yani gidip 
toplantı yaptığımız illerden geri dönüşler alıyoruz, hemen arifesinde bir dizi çalışmalar 
var. Mesela, kreş sayısındaki artışlar ya da kadınların kurumlarında oluşturduğumuz 
gerçekleştirdiğimiz değişiklikleri de biz gözlemlemekteyiz.

Bu toplantılarda şuna çok dikkat ediyoruz; kadınların önüne ulaşmada zorluk çekecekleri 
bir hedef koymuyoruz. Mesela, işte önlerine geçtik, “Ben de sizden biriyim, ben de 
Trabzonluyum, bakın işte ne güzel bakan yardımcısı oldum” Bu, onlar için çok uzak 
hedef gibi görünüyor. Genelde şimdiye kadar yapılan toplantılar öyle oldu maalesef. 
Katılıyoruz işte bacak bacak üstüne salonda otur. Zihninizi değiştirin, öyle olmuyor.

Şimdi bizim kullandığımız rol-model de çok basit bir uygulamaya destek veriyoruz. 
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Mesela, İŞKUR kursuna katılmış, başarılı olmuş bir kadın. İşini kurmuş ve yanında 
birileri de çalışıyor. Çok kolay ulaşabilecekleri yani o kurslara katılsa da ulaşabilecekleri. 
Ya da KOSGEB’den kredi almış işini büyütmüş. Ya da halk eğitim merkezlerine gitmiş 
yaşam boyu eğitim merkezleri. Oradan beceri öğrenip bu beceriyi paraya ekonomiye 
dönüştürmüş olan. Yine kadın kolları, bu bizim en önemli çalışmalarımızdan biri. 7 kadın 
bir araya gelmiş kooperatif kurmuş ve bu yolla işlerini kurmuş para kazanan kadınlar. 
Her rol-modelden sonra bunu nasıl yapacaklarını anlatıyoruz. Yani o kurumun yetkilisi 
geliyor ve detaylı olarak nasıl başvurulur, hangi yaşta kişinin başvurusu kabul edilecektir 
ya da ne gerekiyor, hangi destek, neye ihtiyacınız varsa onlar karşılanıp şeklinde hızlı 
bir şekilde bunları gösteriyoruz. Hatta Sayın başkanımın getirdiği bir film vardı Sibel 
Hanımın, Sayın vekilimin. Kısa bir film, orada da 7 kadın bir araya gelerek köyde bir 
kooperatif kuruyorlar ve çok büyük bir başarı hatta bir rekabet var ve eşleri başta izin 
vermiyor ama daha sonra kadınların başarısını gördükten sonra pes etmiş halde, beraber. 
Güzel bir filmdi. Bunun gibi küçük örneklerle biz yola çıkıyoruz, çünkü çok önemli.

Bakanım, yine Trabzon’da karşılaştığımız bir olay var, mekân parkında, birde röportajlar 
da yapıyoruz, hani o ildeki zihinsel yönleri biraz daha görebilelim diye.

17 yaşındaki bir erkek çocuk, 17 yaşında, “Evlendiğinde eşinizi çalıştırır mısın?” diye 
sorduk, “Yok, bana yakışmaz” dedi. Daha 17 yaşında ne oldu biz bunu eğitemedik mi? 
Çok genç. Hani 50 falan olsa başka türlü düşüneceğim ama daha çok genç ve bu nasıl 
olmuş. Eğitim düzeyine baktığımızda aslında orada da birçok çalışmalar olduğunu 
görüyoruz. Özellikle o zihinsel yapıda olumlu değişimler sağlayıcı çalışmalar var eğitim 
müfredatında ama çevrenin etkisi, filmlerin etkisi, 

Türk filmlerini hatırlarsınız, fabrikada çalışan, bir kızı sever filmin kahramanı. Sonra der 
ki; “Sen çalışmayacaksın bundan sonra, evde oturacaksın. Kırmızı kiremitli bir evimiz 
olacak” Şimdi o kırmızı kiremitli evi, şu dönemde tek başına erkeklerin alması zor, 
kadının desteğine ihtiyaçları var. Kırmızı kiremitli bahçesi olan o ev biliyorsunuz baya 
bir pahalı, erkek, kadın eğer çalışırsa bu ancak mümkün olabilir.

Evet, dediğim gibi bu etkinliklerle beraber bizim hedefimiz direk yani halkımızla karşı 
karşıya gelmek, o kadınlarla erkekler bir araya gelip kafalarında yanlış toplanmış, bakın 
başkanım açıkladı, Türk kültüründe ne de dinimizde böyle bir şey yok, yani engelleyici 
bir kültür yok, ama nerden bulaşmışsa bulaşmış gelmiş. Bazen çok garip yerlerden de 
geliyor, mesela saçı uzun aklı kısa zannedersiniz ki bizim ürettiğimiz bir şey. Ama değil. 
Bu Batıdan gelmiş, yani Avrupa’dan her zaman iyi şeyler gelmiyor gördüğünüz gibi. 
Onlarında atasözü bir şekilde, tercüme etmiş ve gelmiş bizde adeta virüs gibi kendi 
kültürümüzde yoğunca bir etki ve olumsuz sonuçlarını da şuanda zaten görmekteyiz.
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Yine bizim kadın kooperatifleriyle ilgili özellikle de TBMM, Büyük Millet Meclisinde 
yapmış olduğumuz çalışmalar var, şimdi orada maddelerde değişiklikle üyelerinin 
tümünün kadın olduğu kooperatiflere biz ayrımcılık getiren düzenlemeleri çalışıyoruz. 
Zaten Anayasada bu modelleri görürsünüz kadınlara ayrımcılık yapın, pozitif ayrımcılık 
yapın, onlara destek verin, bizde onun çalışmalarını yapmaktayız.

Daha bir dizi çalışmamız var ama zaman kısıtlı, ifadelerde de değinilecektir, bizden de 
katılımcılar var.

 Ben bu panelin çok fazla sonuçlar getireceğine inanıyorum ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına değerli yönetici ve çalışmalarına, şimdiye kadar ülkemizin 
kalkınmasına vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum, bize çok büyük 
destek vermekteler. Aile Bakanlığı olarak da bize çok büyük destek vermektedirler. 
Bakanlığım adına hassasiyetlerinden dolayı göstermiş oldukları öneme teşekkür 
ediyorum. Ayrıca Bakanımın da sizlere selamını iletiyorum, Fatma Şahin’in hepinize 
çok çok selamı var, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakan Yardımcım, 

Sayın Başkan, 

Çok değerli katılımcılar,

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

“İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği” konulu panelin verimli ve başarılı 
geçmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Evet, istihdam konusu aslında kadın istihdamının önemini diğer konuşmacı 
arkadaşlarımız vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ülkenin gelişmesi ve yükselmesini 
belirleyen en önemli kriterlerden birisi. Başkanımız da o ülkede özellikle kadınların 
istihdamda, eğitimde, sağlıkta karar alma mekanizmalarını siyasi mekanizmalarda yer 
almasındaki durumlarına göre değerlendirildiği bir durum var. Kadın bu noktada çok 
önemli. Dolayısıyla istihdamda kadına baktığınızda da, toplumsal cinsiyet eşitliği ya da 
eşitlik adına kadınların geride olduğu bir durum var. Ama Türkiye bir hedef koydu, dedi 

Azize Sibel GÖNÜL
TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı
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ki” Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olacağız” şuanda dünyanın en büyük 
16. ekonomisi durumundayız. 2023’de cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünyanın 
en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olarak bir hedef belirledik. Bu hedefe, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamadan, bu potansiyele ulaşamayacağımızın da farkındayız. 
Dolayısıyla istihdamda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının kadının ekonomik hayatta aktif 
katılımının öneminin açınılması hakiki ve sürdürülebilir bir kalkınma için en önemli ön 
koşullardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Burada dikkatinizi çekmek istediğim diğer bir noktada, ekonomik büyümenin sadece bir 
takım rakamlarla ibaret olmadığı, sosyal politikaların entegre edemediği bir kalkınma 
perspektifi sadece ekonomik büyümeye yetecek, ancak gerçek manada bir sosyal 
kalkınma sağlamamış olacaktır.

Bu çerçevede ekonomik anlamda bilgilendirilme grafiği de kadının hâlâ kendi 
inançlarından ötürü cinsiyet temelli iş bölümünün hâlâ yaygın olduğu bir anlayış bizim 
açımızdan kabul edilemez bir durumdur.

Bu durumu düzeltme adına bir takım önlemlerin alınması gerekli. Bu konuda hükümet 
olarak ulusal istihdam stratejisinde, uluslararası sözleşmelerden ve dünyadaki ilerlemelere 
bakarak Türkiye’nin geldiği olduğu durum ve daha hangi alanlarda katılması gerektiği 
konusunda bir takım düzenlemeler burada bahsedildi. Bunlarla ilgili ben altını çizerek 
söylemek istemiyorum ama hedef istihdam oranıyla ilgili olarak yüzde 35’lik oranın 
bir kere az bir oran olduğunu söylemek isterim, 2023’de kadın istihdamıyla ilgili olan 
bir toplumdaki oranın az bir oran olduğunu söylemek istiyorum. Bu oranın dünyanın 
en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olacak Türkiye için çok daha yüksek bir oranda 
olması gerekli. Bununla ilgili ulusal stratejide inanıyorum ki bu hedefin daha yüksek 
tutulduğunu düşünüyorum.

Öbür taraftan Türkiye’de gerçekten çeşitli bölgelerde bölge toplantıları düzenledik, biz 
de komisyon olarak milletvekili arkadaşlarımızla özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırdığımız kapsamında kalkınan bölgeleri şeklinde bu bölgelere çeşitli ziyaretler 
yaptık. Kalkınma Ajanslarını da bu toplantılarının içine kattık, yerel yöneticilerinden, 
İŞKUR’undan, Sosyal Güvenlik Kurumuna kadar ve sivil toplum kuruluşlarından 
herkesin katıldığı geniş katılımlı toplantılar düzenledik.

Bir takım uygulamalarda farkında olmayanları gördük veya bu durumda hayata 
geçirdiğimizden henüz haberdar olmayanları gördük. Bir yandan da projeleri çok güzel 
hayata geçiren çok güzel örnekler gördük. Demin de Sayın bakan yardımcım bahsetti, bir 
köyde tarım ve kredi kooperatifi var, köy tarımla geçinen ama güzel bir köy, Tarım Kredi 
Kooperatif üyelerinin hepsi erkek, kadınlara hisse vermemişler. Kadınlar hisse istiyorlar 
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ama kursa alsalar kendi köyde katliam çıkacak, yani bakacak akrabalar birbirleriyle 
kavga edecekler. İçlerinden bir kadın dedi ki “Kadınlara dayanışma derneği kuralım” 
Bir dernek kuruyorlar, derneğin çatısı altında başlıyorlar üretim yapmaya ama köyün 
erkekleri diyorlar ki “Kadınlar niye dernek kurdu, oraya niye gidiyorlar, niye böyle, 
niye şöyle?” Bir kısmı göndermiyor, bir kısmı gönderiyor, gönderenler, göndermeyenler 
kendi aralarında sürekli tartışıyorlar ve nihayetinde özetinde kadınlar çok önemli bir 
üretimi gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda diksiyon kursu alıyorlar, aynı zamanda 
bilgisayar kursu alıyorlar, aynı zamanda İngilizce öğreniyorlar, hem internetten satış 
yapmaya başlıyorlar. Tüm ürünlerinden aklınıza gelecek her türlü ürünü üreterek ama 
dış piyasaya da açılarak, sadece üretmekle kalmayıp kendilerini hem yabancı dil, hem 
internet hem diksiyon konusunda da geliştirerek tüm kadınlar şimdi kooperatiflerini 
kendilerinin yaptığı bir bina inşa etmişler, herkesin gıptayla baktığı çok önemli bir 
turistik mekân haline gelmiş. Ve çok önemli de bir ilerleme yapmışlar, erkekler buna 
diyorlar ki “Kadınlar bu işi başarabilir ve biz baştan yanlış düşünmüşüz”

Bence kadınlar erkekler farklı olabilir ama hakları aynı. Bu haklara ulaşmakta kadınların 
önünde bir takım engeller var, bu engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu engellerin 
neler olduğuna bakacak olduğumuzda da birçok alt başlık var. İstihdam dediğimiz alan, 
gerçekten çok geniş. En üst düzeydeki karar mekanizmalarında kadın varlığından tutun 
etüt merkezlerinden, kreşlere kadar tutun köyden kente göçle birlikte üretimden düşen 
kadını düşünün sanayici için üretilerek vardiyalı çalışan kadınlara kadar birçok alanı var.

Ben hocayım, eleştirmen değilim, evet projeyi sanayi kenti olarak bilmiyorum erkek 
istihdamının en fazla olduğu illerden biri olarak biliyorum ama baktığınızda kadın 
istihdamının oranı hiç de öyle yüksek değil, Türkiye ortalamasıyla aynı. Dolayısıyla 
sürekli göç alan bir şehir, göçle birlikte üretime katılacak ve üretim yapabilen 
kadının kente geldiğinde bu niteliğini kentte hayata geçirmesiyle ilgili nasıl bir şeyler 
“başarabiliriz” i projemizde de çalışıyoruz. Çalışacak, yapacak çok alanımız var, biz 
de komisyon olarak bu dönem bir araştırma komisyonunun özellikle istihdam başlıklı 
bir araştırma komisyonu kurmak istiyoruz, burada çalışacak bir de alan çok geniş ve 
çok detaylı. Yaptığınız bir şeyler var ama yapacak daha çok şeyimiz de var, dolayısıyla 
gidecek yolumuz da var, hedefimiz dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri ve 
istihdamda kadın oranının özellikle insan alanında yetişip çalışma koşullarıyla birlikte 
yüksek değerlere taşımak diye noktalamak istiyorum.

Bu duygularla paneli düzenleyen başta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına değerli 
çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Toplantımızın verimli olması temennisiyle 
hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği Panel ve Çalıştayına

Gelen Telgraf lar

Sunucu Kamer Şaziye AYDIN:  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyon Başkanı Sayın Azize Sibel Gönül’e kıymetli görüşlerinden ötürü 
teşekkür ediyoruz.

Şimdi gelen telgrafları paylaşmak istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafını okumak 
istiyorum.

“İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği” paneline nazik davetiniz için 
teşekkür ederim. Türkiye’de cinsiyet eşitliğine yönelik istihdam ve sosyal güvenlik 
alanında atılacak her durum, yapılacak her proje çok büyük önem taşımaktadır. Hep 
birlikte gerçekleştireceğimiz bu gibi çalışmaların başarılı ve daim olması temennisiyle 
siz ve değerli katılımcıları ve davetlileri en içten dileklerimle selamlıyorum.”

Diğer telgraflarımız, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanımız 
Sayın Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Egemen Bağış, Türkiye Odalar 
Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanımız Sayın 
Mustafa Kumlu’dan geliyor. Nazik telgraflarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Oturumumuz başlamadan önce çay, kahve ikramlarımızı sunmak için siz değerli 
katılımcılarımızı 15 dakikalık aramız için fuaye salonumuzda ağırlamaktan mutluluk 
duyacağız. 15 dakika sonrasında teşriflerinizi bekler, teşekkür ederiz.





İSTİHDAMDA VE SOSYAL
GÜVENLİKTE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ PANELİ
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Değerli katılımcılar,

İnsan haklarındaki gelişmeye paralel olarak cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı ayrımcılık 
ve toplumsal cinsiyet gibi kavramlar dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha sık ve 
daha rahat tartışılır olmuştur.

Sosyal güvenlik de dahil olmak üzere bütün alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
konusu; insan hakları, toplumsal barış, ülkemizin prestiji ve insanî gelişme endekslerindeki 
yeri açısından çok önemlidir.

Kadın olmanın zor olduğu dünyada ve ülkemizde, çalışan kadın olmak çok daha zordur.

Toplumsal cinsiyet rolleri gereği; ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı kadının görevi olarak 
görüldüğü için, çalışan kadınlar aile- iş hayatı uyumlaştırmasında zorlanmaktadır.

Toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların iş hayatında yükselmesini engelleyen nedenlerin de 
başında gelmektedir. Türkiye’de büyükelçi, vali, kaymakam, genel müdür, daire başkanı 
gibi yönetici konumunda görev yapan kadınların oranı sadece yüzde 14 civarındadır.

Sosyal güvenlikte cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve istihdamda cinsiyet 
eşitliğinden bağımsız olarak değerlendirilemez. Sosyal güvenlikte cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına aile içi rol dağılımından ve işgücü piyasasında cinsiyet eşitliğinden 
başlamak gerekmektedir.

Yadigar GÖKALP İLHAN
SGK Başkan Yardımcısı Oturum Başkanı 
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Sosyal güvenlikte cinsiyet eşitliğini sağlamak adına bir düzenleme yapmak istediğimizde, 
karşımıza toplumsal roller ve işgücü piyasasındaki eşitsizlik çıkmaktadır. Örneğin; 
ölüm aylığının, yetim kız çocuklarına da yetim erkek çocuklarında olduğu gibi en 
fazla 25 yaşına kadar verilmesi ve bu şekilde eşitliğin sağlanması için bir adım atılmak 
istendiğinde; evin geçimini sağlama görevinin erkeğin olduğu yargısı ve düşük kadın 
istihdamı oranları ile karşılaşılmaktadır.

Sosyal güvenlik alanında cinsiyet eşitliği 4 ana başlık altında tartışılabilir:

1. Yasa tarafından sosyal güvenlik sistemi dışında bırakılan, “sigortalı sayılmayan” 
kadınların kapsama alınması.

2. Yasal olarak sosyal güvenlik kapsamında olan ancak kayıt dışı çalıştırılan kadınların 
kapsama alınması.

3. Sigorta kollarından sağlanan yardımlara hak kazanma ve bu yardımlardan yararlanma 
konusunda eşitlikçi düzenlemeler yapılması.

4. Kadınların; sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan haklardan hak sahibi ya da 
bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatlarıyla bir erkeğe bağımlı olarak değil, kendi 
sigortalılıkları üzerinden doğrudan yararlanmalarının sağlanması.

Görüleceği gibi bütün bunların gerçekleşebilmesi kadınların istihdama aktif olarak 
katılmalarına bağlıdır. Bu kilit noktada sözü, istihdamda cinsiyet eşitliği konusunda 
tebliğlerini sunacak olan değerli panelistlere bırakmak istiyorum. 

Öncelikle, istihdamda cinsiyet eşitliğinin genel çerçevesini çizmek üzere Sayın Prof.Dr. 
Yıldız ECEVİT tebliğini sunacaktır. Buyurun Sayın ECEVİT.
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Değerli Katılımcılar,

“İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği” panelinde olmaktan duyduğum 
mutluluğu belirterek sözlerime başlamak isterim. Pek çok topluluğun önünde cinsiyet 
eşitliğini konuştum, tartıştım. Ancak pek çok erkek katılımcının olduğu kalabalık bir 
topluluk önünde olmak beni ayrıca mutlu etti. Bunu özellikle belirtmek isterim. 

Türkiye’de cinsiyet eşitliği olgusunun tarihsel arka planını açıklayarak başlayalım. 
1980’ler ve 1990’lar. Bu yıllarda kadınların işgücüne katılımlarının düşük olduğuna 
önemli bir vurgu var. Kadın istihdamının sürekli olarak düşmekte olduğu akademi 
camiasında, uluslararası kuruluşların özel raporlarında, kalkınma planlarında ve Devlet 
Planlama Teşkilatı, Özelleştirme İdaresi Kurumu ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
gibi sayılı birkaç kuruluş tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

Bu dönemde tarımdan nüfus kopmasının olduğu, kalkınmanın daha ziyade sanayinin 
gelişimi ile gerçekleştiği başka ülkelere bakan kalkınmacılar, Türkiye’de de benzer 
dönüşümlerin olacağını ve kadınların işgücüne katılımlarının önce epeyce düşüp dibe 
vuracağını ama sonra yükseleceğini, yani bir “U” eğrisi öngördüler. Örneğin Dünya 
Bankası Kadın raporu 1993 de hazırlanıyor ve orada bu görüş hakim.

80’lerde ve 90’larda iktidarlar kadınların işgücüne katılımları ve istihdamları ile ilgili 
stratejik kararlar almadılar, özel politikalar geliştirmediler, uygulamalar da çok sınırlı. O 
dönemden hatırladıklarımız:  

Prof. Dr. YILDIZ ECEVİT
ODTÜ Kadın Çalışmaları
Anabilim Dalı Başkanı
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1. Araştırmalar: Üniversitelerde kadın emeği konusun artan ilgi ve yapılan araştırmalar. 
Bunlara 1994-2000 yılları arasında yapılan KİG araştırmaları dâhil;

2. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun İstihdam Garantili Kursları. Hem erkeklere hem 
kadınlara. UNICEF’in o dönemde sadece genç kızlar için beceri eğitimi programları 
var.

2000’lere geldiğimizde ise kadınların işgücüne katılımları artık gözden kaçmayacak 
kadar hızlı biçimde azalıyor. Azalmanın nedenlerinden biri,  kırsal alanların terk edilmesi 
ve göç. Ancak kentlerde yaratılan istihdam olanakları kentleri hızla dolduran kadın 
ve tabi ki erkek işgücünü emecek ölçüde değil. Dolayısıyla kadınların emeklerini arz 
etmeleri ile ilgili sorunlar var. Bu sorunun bir başka boyutu ise kadınların emeklerine 
ihtiyaç duyma ve bu emeği kullanma ile ilgili.

2000’lerde kadın istihdamı ve kadın emeğinin kullanımına dair paradigmaların 
değiştiğini görüyoruz. 2000’li yıllar ile birlikte sosyal devlet vurgusu azalıyor ve  sosyal 
devlet vurgusu azaldıkça başka şeyler ortaya çıkıyor, onların başında aile geliyor. Bu 
anlamda oraya aile ideolojisi yazdım. Aile ideolojisi çok önemli, aile ordusu başlıyor. Bir 
şey daha başlıyor, sivil toplum vurgusu başlıyor.

Türkiye’de de öyle olmuştur, yine devlet küçüldükçe hizmetler daraldıkça. Peki, o 
zaman bu daralan hizmetlerin, bu daralan alanların yerini ne alacak, kim alacak? Kim 
çare bulacak? O zaman işte sivil toplum serpiliyor ve sivil topluma destekler artıyor. 
Neyse o konulara çok fazla girmeyeyim.

Bir başka şey; küreselleşme. Küreselleşme her ülkeye olduğu gibi elbette bizi de etkiledi. 
Hem dünya tarihinde hem dünya coğrafyasında o kadar önemli değişiklikler oldu ki biz 
de bundan etkilendik. Bir tane somut örnek verebilirim, gene size çok yakın. Kaçak 
işçi olmak açısından. İşgücü piyasasını dolduracak kadınlar her ne kadar niteliksiz 
işlerde çalışacak olsa da, ev içi hizmetlerde çalışabilecek kadınlar vardı ama onlar henüz 
çalışalım mı, çalışmayalım mı, çalışabilir miyiz, ailemiz izin verir mi, ne kadar para 
kazanırız? Diye sorular sorarken ciddi göç dalgaları geldi yabancı işçiler geldi, kayıtsız 
işçiler geldi. Bu da tabi küreselleşmenin bir neticesiydi o ve aynı zamanda hareket eden 
kadın emeğinin dünyada kadın emeğinin bir sonucuydu.

Bu noktada 2000’lerde işte böyle bir manzara varken tabi çok daha detaya giremiyorum 
ama kadın istihdamını arttırmayla ilgili ilgi artışıyla karşılaşıyoruz. Çeşitli kesimlerin 
ilgileri artıyor. Birincisi, ulusal ve uluslararası göstergelere bakarak “Eyvah! Biz çok 
kötü durumdayız” diyoruz, işgücüne katılım açısından. Dünya ekonomik forumu her 
sene bize sonuçlar veriyor, listenin en altında yer alıyoruz, listenin en altında 10 ülkeden 
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biri oluyoruz. Çat, Yemen gibi. Çünkü işgücüne katılım çok düşük. Bu, böyle sık sık 
istatistikler dünya istatistikleri yüzümüze çarpmaya başlıyor ve konuyu artık sorun 
haline getiriyoruz.

İkinci bir ilgi artışının nedeni; Avrupa Birliği’ne girme sırasında müzakereler üyelik 
müzakereleri süreci, bu bize Avrupa Birliği ile ilgili ilerleme raporları hazırlattı, ilerleme 
raporlarının içine mutlaka kadın istihdamıyla ilgili bir paragraf, iki paragraf, bazen 
daha fazla koymak zorunda kaldık. Biz koymazsak bile ilerleme raporlarını okuyanlar 
“İşgücündeki azalmaya dikkat edin” dediler bize. “Kadın istihdamı çok azalıyor, dikkat 
edin” dediler. O arada KSGM raporlar yazmaya başladı, çıkarmaya, hazırlamaya, 
cinsiyet eşitliği raporları da. Artık her kesim aşağı yukarı her kesim Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, diğer kuruluşlar, sendikalar. Nereye baksanız böyle 
inanılmaz bir şekilde işgücüne, iş istihdama katılımla ilgili raporlar, faaliyet raporları, 
inisiyatif grupları kuruluyor. 2000 yıllarında böyle, hatırlıyorum. 

Bir de sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı bölge raporlar var, onların içinde de yer 
alıyor. Bir taraftan da Türkiye’de bir kadın hakları savunucuları var, kadın hareketi var 
ve onlar meseleyi gündeme taşıyorlar.

Sonra sabah konuşulduğu gibi anayasadan -anayasaya bile girdi madde-bir olumlu 
ayrımcılık konuşulmaya başlandı. Olumlu ayrımcılık çok basit olarak; “Birbirine eşit 
olmayan iki şeyi eşitlik yapmaktır” diye açıklayabiliriz. Erkekler buradadır sevgili 
konuklar, kadınlar buradadır, herhangi bir alanda, bu işgücüne katılım olabilir, bu 
parlamentoya katılım olabilir, kararlara katılım olabilir. İlkokulda, ortaokulda, lisede kız 
öğrenci, erkek öğrenci arasındaki fark olabilir. Siz şöyle far görürsünüz; erkek böyle, 
kadın da böyle. Arada fark vardır. Peki, o zaman olumlu ayrımcılık basitçe; aşağıda 
olanı tersi de olabilir tabi erkek için de söz konusu olabilir, örnek verebilirsiniz. Ama 
basitçe altta olanı eşitlemektir, o noktaya gelene kadar da kadına ayrımcılık yapmaktır, 
olumlu ayrımcılık, başka değişle eski tabirle iltimas geçmektir kadına. Basitçe olumlu 
ayrımcılık, kadına iltimas geçmektir.

Peki, bunu olumlayan kesimler ortaya çıkmaya başladı her ne kadar Türkiye’de hâlâ 
olumlu ayrımcılığın aksine konuşanlar, uygun görmeyenler de varsa da genel bir dalga 
var olumlu ayrımcılığın kadın erkek eşitliğini sağlamak açısından iyi olacağına dair. 

Sonra Türkiye’de hani her şeyi bir yana bırakın, kadını işgücüne katılımı arttırmak için 
en çok ne yapıldı diye sorarsınız, iki kategori belirleyebilirim size. Birçok şey bunların 
altına girer, iki ana başlık belirleyebilirim yani.

Bir tanesi; aktif işgücü politikalarıdır ki bunun başını, bu politikaların uygulayıcısı 
İŞKUR’dur, uzun zamandan beri yapmaktadır, giderek de gücünü arttırmaktadır, aktif 
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işgücü politikalarını uygulayan bir kurum olarak. Ama tabi ki eleştirilecek yanları var 
bu politikaların da.

İkincisi; girişimciliği teşvik politikalarıdır. İki ana başlık görüyoruz, birçok şey bunun 
altına koyabilirsiniz. Mikro kredileri, KOSGEB’leri, kooperatifleri, vesaire.

Sonra, kadın istihdamını arttırmak için istihdam paketleri çıktı. Onları da biliyorsunuz 
sabah yine bahsedilen ayrıntısına girmiyorum. Primler, teşvikler, işveren teşvikleri, 
vesaire, istihdam paketi içinde kadınlar için şunlar şunlar olsun ki kadınlar işgücüne 
daha rahat katılabilsin, işveren onları daha rahat istihdam edebilsin diye.

Bakın bütün bunları bir araya getirdiğinizde epeyce bir şeyler oluyor Türkiye’de, öyle 
değil mi? Dolayısıyla bunları artıyla işaretledim.

Sonra, toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akım haline getirme çabası başlandı, İngilizcesi 
“Gender” diyoruz. Bu, şu demek; bu bir küçük kamu kuruluşu olabilir, bir enstitü olabilir, 
bir büyük devlet bakanlığı olabilir, hatta parlamento, parlamentoda da bile kadın erkek 
eşitliğini ana akım haline getirmek demek, artık bu konuyu her şeyin içine oturtmak 
demek. Kadın erkek eşitliği konuşulmaksızın SGK’da strateji hazırlanmaz. Kadın erkek 
eşitliği konuşulmaksızın Çalışma Bakanlığında yıllık plan, program yapılmaz. Devlet 
Planlama Teşkilatı kalkınma planlarını hazırlamadan önce özel ihtisas komisyonları 
kurar, buralarda kadın erkek eşitliğini hazırlamak için planı hazırlamak için hazırlık 
yapılmalıdır. Yani özellikle kamuda elbette diğer yerlerde de mesela, özel sektörde de 
artık karneler veriliyor eşitliği sağlama çabasında olan büyük şirketler karneler alıyorlar, 
o anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma buna bazı ana damar da deniyor. 
Ana akımlaştırma Türkiye’de konuşulur oldu. Bakanlıklar, kamu kuruluşları, özel sektör 
bunu dikkate almaya başladı.

Başka örnekler de var, pek çok şey anlatabilirim ama vaktim yok, onun için atlayarak 
gideyim.

Mesela, işgücü piyasasında ayrımcılığı önlemek için İŞKUR özel olarak bir genelge 
yayınladı ki “Kadın erkek eşitliği sağlanmalıdır ayrımcılık yapılmamalıdır” başvurularda.

Peki, bunlar olurken sağ tarafı hiç okumayın lütfen çok az vaktim var ama sadece 
görebilmenizi, bakın ne çok şey yapılıyor Türkiye’de diye görebilmenizi sağlamak 
açısından liste hazırladım, KSGM’nin yaptıkları, DPT’nin yaptıkları, bakın bunlar çok 
önemli kuruluşlar. Türkiye’nin kamu tarihinde Devlet Planlama çok önemli bir kuruluş 
olmuştur. KOSGEB’in çalışmaları, kadın girişimciliği, Milli Eğitim Bakanlığı kız teknik 
çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı baştan beri işin içinde, bir dolu proje 
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yürütüyor. Ondan sonra, Başbakanlık Sosyal Dayanışma Genel Müdürlüğü özellikle 
SRAP bağlamındaki projeler. İŞKUR bir dolu proje yürütüyor. GAP Çapan’daki çabalar. 
Sadece görebilmenizi sağlamak için hızlıca hazırladım. Odalar ve Borsalar Birliği 
yine çalışıyor, kadın girişimcilik kurulu kurdu. TESK’in çalışmaları var, iki kez büyük 
büyük projeler hazırladı. Bankalar ta baştan 90’ların başında Halk Bankası yine kadın 
kredilerinden başlayarak her biri kendisiyle yarış içinde birbirleriyle girişimcilik kredileri 
vermek üzere. TİSK kocaman bir kadın istihdam cephesi topladı. Dernek ve vakıflar, 
tüzel kişilikli STK’lar, daha sayamayacağım kadar çok, buraya listeye giremeyeceği 
kadar. Kooperatifler girişimcilik eğitimleri veriyor, sendikalar çalışıyor, uluslararası 
kuruluşlar çok uzun zamandır özel çalışmalar yapıyorlar kadın girişimciler için. Eskiden 
kalan mesela “Kendi İşini Kur” projesi ILO’nun gibi.

-Buraları hızlıca geçeyim-

Peki, o halde özetle Türkiye’de 80’ler ve 90’larda daha az ilgi var, 2000’lerde ilgi 
artışı var. Mesele ciddiye alınıyor, herkes fark ediyor, kadınların işgücüne katılımı 
düşmektedir ve üstelik düşmüş durmaktadır artık ulunun dibinde durmaktadır, yukarıya 
doğru bir kıpırtı yoktur, bunun telaşını herkes yaşadı. Üstelik Avrupa Birliği ülkeleri 
kendilerine stratejiler koydukça yüzde 50 yapacağım işgücüne katılımı kadınlarda, yüzde 
65 yapacağım, yüzde 75 yapacağım, -Sayın Gönül sabahleyin söyledi- dedikçe biz bir 
oraya bakıyoruz, bir buraya bakıyoruz yüzde 24, yüzde 25 bizim işgücüne katılımımız. 
Uzun zaman böyle, buralarda kaldı. Kadınların işgücüne katılımı yüzde 25. Her 100 
kadına bakın sadece 25’i çalışıyor, o 25’in içinde de herkes ücretli çalışmıyor, bunun 
içinde ücretsiz aile işçileri de var. Toprakta çalışanlar da var, yani durum vahim. Öyle 
hafif bir iş değil. Yüzde 25 düşük evet ama bunun içinde kendi toprağında çalışanlar 
da var, onları çıkarırsanız çalışma dediğimiz zaman şu dünyada aklımız eğer ücretli 
çalışma hani kadının çantasını koluna takıp da evden çıkıp işe gitmesi geliyorsa eğer o, 
iyice düşük. Peki, o zaman buna bir şeyler yapılması lazım. Ama analiz yapanlar, başta 
üniversite hocaları, bizler, ama kurumlar, ama sendikalar, araştırma kuruluşları, herkes 
analiz yapıyor ve sorun tespitleri yapıyor. Bu tespitler ben size şöyleyeyim işte 90’ların 
ortasından itibaren en büyük tespitler KSGM tarafından yapıldı, yapılıyor ve durmadan 
yapılıyor ve durmadan yapılıyor. 

Biz artık sorunları biliyoruz. Dar boğazlarımızı biliyoruz, engellerimizi biliyoruz ama 
bir kere daha hızlıca bakmak istiyorum, ondan sonra da… Peki, o zaman şu sabahleyin 
erkek egemen toplum dediğimiz ataerkil dediğimiz şeyi birazcık ortaya koyalım.

Sayın Aşan da bugün zihinsel dönüşüm dedi. Neyin zihinsel dönüşümü, nerde 
sağlayacağız zihinsel dönüşümü? Ataerkillik öyle erkek egemen bakışına sahip olmak, 
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öyle bir şey ki sinsi bir şey içimize sinmiş, gizi. Gizli değil gizi, görünmüyor, her birimiz 
içimizde taşıyoruz, fark edemiyoruz ama toplumca da onaylanmış ataerkillik. Yani 
“Karıcığım sen çalışma ben sana bakarım” demek bir erkek açısından güzel bir şey aile, 
erkeği onurlandırıyor, önemsiyor. “Benim oğlum karısını çalıştırmayacak bir ekonomik 
güce sahip” diyor. Ataerkillik böyle bir şey. Onun için 17 yaşındaki çocuk “Ben karımı 
çalıştırmam” diyor. Ama bu sadece erkeklerde yok, aynı şekilde bunun tersi kadınlar da 
“Kocam beni çalıştırmıyor” diyor. “Kocam beni çalıştırmıyor, bana bakmaya kadir”

Ben yıllar önce, çok çok yıllar önce Bursa fabrikalarında çalışırken bir genç kızın 
gözlerinde yeşil gözlü bir göçmen kız, bir genç kızın gözlerindeki ışıltıyı gördüğüm 
zaman, yani nasıl bazı şeyler insanı etkiliyor. Bir kitap okumaktan daha fazla önemliydi 
benim için. Nişanlıydı küçük bir dokuma fabrikasında çalışıyordu ve şey dedi; “Evlenince 
çalışmayacağım” dedi. Ama o evlenince çalışmayacağım derken yüzündeki ifade 
gözlerindeki ışık ben onu hiç unutmadım. Sonra onlar geri dönüyorlar tabi evleniyorlar, 
gidiyorlar, para yetmiyor ve geri dönüp aynı fabrikalara giriyorlar. Ama önemli olan 
burada o ataerkil anlayış, kadına verilen değer. Erkeğin kadına verdiği değer, erkeğe 
toplumun verdiği değer, karısını çalıştırmak. Dolayısıyla burada bir şey var, burada biz 
kurumsal düzeyde, yasal düzeyde neler yaparsak yapalım burada bir şey var. Biraz ona 
dikkat çekmek istiyorum.

Sonra, demin söylediğim gibi olumlu ayrımcılık çabalarına kurumların, parlamentonun, 
anayasanın çok sıcak bakmayan kesimler var, buna izin vermeyen, buna yaklaşmayan 
kesimler var. Kadınların aleyhine sonuçlar taşıyan eşitlik tartışmaları var. Birkaç gün 
önce İsmail Bey ile konuşuyorduk bana sorular sordu, eşitlik, hür eşitlik, saf eşitlik, 
eğer başka koşulları sağlayamıyorsanız kadın erkek arasında eşit olacak diye emeklilik 
yaşını eşitleyelim, bütün durumlarda eşitleyelim. Öyle bir şey de yok, buna soyut eşitlik 
diyoruz ve bu kadının aleyhine cereyan edebiliyor aynı zamanda da. Bir taraftan eşitlik 
derken sonuna kadar bir eşitlikten de bahsetmiyoruz. Dolayısıyla kafalar karışabiliyor 
burada.

Sonra, hanede ataerkil yapılar var, kültürel kalıplar var, işte bunlar bizim muhafazakâr 
bir toplum olmamıza yol açabiliyor. Peki, nerde muhafazakârız? Evli kadınlarda daha 
çok muhafazakârız. Evlendiği zaman evinin kadını olsun, çocuk da doğursun, o çocuğa 
da kadın baksın diyoruz. Bunu, şunun için söylüyorum; bekâr kadınların çalışması daha 
hoş görülüyor. Örnek vereyim, bekârlar için çok, evliler için az onay ve hoşgörü var 
toplumda. Kentlerde hiç evlenmemiş kadınların işgücüne katılımı yüzde 55’e çıkıyor. 
Bizim işgücüne katılımımız ne normalinde? 23-25-27 değil mi? Ortalama buyken 
evlenmemiş kadınların çalışması işgücüne katılımı yüzde 55’e çıkıyor. O zaman toplum 
bekâr kadınların çalışmasını biraz daha onaylıyor. O halde evlilikle ilgili bir sorun var.



İstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet Eşitliği Paneli ve Çalıştay Bildirileri

43

Hane içi iş bölümünden bahsedebilirim, bu iş bölümü katı bir iş bölümü ve kolay kolay 
değişmiyor.

Başka bir başlık olarak, düşük beşeri sermayeden bahsedebilirim. Bu bir iktisadi 
deyimdir, beşeri sermaye. Aldığınız eğitim, kaç dil bildiğiniz, ne kadar zaman çalıştığınız, 
iş deneyiminiz var mı gibi şeyleri biriktirdiğinizde herkesin bir beşeri sermayesi vardır. 
Kadınların beşeri sermayesi genellikle erkeklerin beşeri sermayesinden düşüktür, 
kadınların eğitimi erkeklerden düşüktür.

Sonra, kocaman bir mesele var. Sayın Aşan ile sabahleyin konuştum, iş ve aileyi 
uzlaştırma meselesi. Çalışıyorsunuz, eve de geliyorsunuz evde bakılacak işler, bakılacak 
çocuklar, bakılacak özen gösterilecek yaşlılar var, bakım meselesi var.

Konuşmamın başında sosyal devlet dedim değil mi, sosyal refah devleti küçüldükçe, 
kendi içine kapandıkça, devrettikçe rollerini, görevlerini evde yaşlı bakımı, evde çocuk 
bakımı daha az kurumsallaşma karşılığında daha çok evde bakım ihtiyacı doğar artar 
hasta bakımı, artar.

Oturum Başkanı: Hocam bir beş dakikamız daha var.

Tamam beş dakikada toparlayacağım. Bu sorunları böyle devam ettirmek mümkün. 
Sonra, işgücü piyasasına gelelim.

Var sayalım ki bir kadın iş buldu, çalışmaya başladı, işgücü piyasasına girdi. Orada 
sorunlar var, meslekler bazında ayrışma var, kadın işi, erkek işi ayrışması var. Bu aslında 
çok tehlikesiz bir şeymiş gibi görünüyor ama tehlikeli, çünkü belli alanlara kadınlar 
hapsedilebiliyor, “Bu kadın işidir, bu erkek işidir, sen bunu yapamazsın” diye.

Piyasada da bir ataerkillik var, bunu da biliyoruz. Makroekonomiye bakmamız lazım, 
makroekonomimiz nedir? Herkes bir istihdamsız büyümeden bahsediyor son yıllarda 
büyüyoruz evet ama istihdam yaratmayan bir büyüme bu, buraya bakmak lazım. 
Enformel ve kayıt dışı istihdam koşullarında kadınlar nasıl çalışır, çalışabilir mi, buraya 
bakmak lazım. Başka şeylerimiz de var.

Yani şöyle özetleyeyim; kadın işgücünü ve istihdamını konuşurken iki alana bakmak 
ve iki kavram kullanmak lazım. Arz ve talep. Kadın evden emeğini nasıl arz edebiliyor, 
edebiliyor mu? Emeğini arz etmek için dışarıya evdeki koşullar uygun mu? İmkânları 
var mı? Çocuk bakım imkânları kreşler var mı? Becerisi var mı, eğitimi var mı? 
Mesela İŞKUR projeleri ve aktif işgücü politikası bağlamında yapılan bütün o meslek 
kazandırma kursları niçin? Kadının emeğini daha kaliteli hale getirmek ve arzını 
kolaylaştırmak için. Peki, o zaman arz faktörleri diye bir bakabiliriz, birçok şeyi arz 
faktörlerine bağlayabiliriz.
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Birde talep faktörlerine bakabiliriz. O da şudur; işgücü piyasası kadın emeğine kucak 
açıyor mu? Gelin size iş var diyor mu? Kimleri çağırıyor? Hangi koşullarda çağırıyor? 
Ne kadarını çağırabiliyor? O halde arza ve talebe bakarak işgücü kadın işgücü arzına ve 
talebine bakarak meseleyi analiz edebiliriz.

Son olarak, ne yapmalı? Sorusuna biraz cevap arıyorum.

Her zaman söylediğim gibi bir bütünlüklü istihdam politikası lazım. İstihdam 
stratejilerinin artık adı ediliyor son zamanlarda Türkiye’de, bütünlüklü bir istihdam 
politikası kadın erkek dâhil herkes ve her şey dâhil. Tamam, en yukarda o bütünlüklü bir 
istihdam politikası. Onun altında yine bütünlüklü bir kadın istihdam politikası. Eğer bu 
istihdam politikanız yukarda olmaz ise kadın istihdam politikasıyla ilgili ne yaparsanız 
yapın boşlukta kalacaktır, en yukarda bütünlüklü kadın istihdam politikası, sonra ülke 
kadın istihdam politikası.

Uzun yıllar Türkiye’de bunların ikisi de olamadı. Bugün bir kadın istihdam politikasından 
bahsetmek mümkün mü? Evet ve hayır. Eğer parçaları kastediyorsanız şu da yapıldı, bu 
da yapıldı, istihdam paketi çıktı, kreşlerle ilgili şu yapıldı, bu yapıldı, işte işveren teşvik 
edildi, krediler, bunlardan bahsediyorsanız bunlar istihdam politikasının kadın istihdam 
politikasının ancak bileşenleri veya parçacıklarıdır. Vardır doğru, teşvik edilmektedir, 
doğru, eğitimler verilmektedir evet, ama bunlar parça parçadır. Ben ne diyorum, bunlar 
arasında ilişki kurulmalıdır diyorum. Bugüne kadar kadın istihdam politikası olarak 
adlandırılan politikalar parçalı oldu, parçalar arasında ilişki kurulmadı diyorum. Bunlar 
kamu kuruluşlarının, STK’ların ve uluslararası kuruluşların kadın istihdamını arttırma 
çabalarıydı, daha önce söyledim size liste verdim ya, onlar çabalardı. Ama bunları ben 
parça parça görüyorum.

Peki, bütünlüklü demek ne demek? Bana göre bütünlüklü demek ne demek? Birincisi, 
makroekonomik politikalarla ilişkilendirilmiş bir kadın istihdam politikası olması lazım. 
Makroekonomik politikalarla. Eğer makroekonomik politikalarda bir karar almışsak biz, 
orada bir politikamız varsa ve burada aldığımız karar onunla ilişkili değilse uyuşmuyorsa 
kadın istihdam politikasında ne yaparsak yapalım, zarar ederiz, işe yaramaz.

Sonra, bir ülke istihdam politikası olması lazım, o ülke istihdam politikasıyla da kadın 
istihdam politikasının ilişkisi olması lazım.

Sonra Türkiye’nin demografik ve sosyal koşullarına dikkati alan bir kadın istihdam 
politikası olması lazım. Demografik ve sosyal koşullarına. Mesela, kız çocukları şimdi 
çok, en çok istihdam kız çocukları arasında biliyor musunuz? 18-20 işte evlenme yaşına 
kadar. Kadın nüfusa baktığımız zaman işsizleri en çok burada yığılmış görüyoruz. O 
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zaman biz şunu diyeceğiz; işsizliğe çare evet ama özellikle ve en erken çok büyük bir 
gruba, kime? Kız çocuklarına çare. Çünkü demografi bize bunu gösteriyor. Burada 
yığılma var.

-Bitiriyorum Yadigâr-

Ondan sonra hedefleri, kilometre taşları eylem ve izleme yöntemleri belirlenmiş olması 
lazım, bu kadın istihdam politikasının. Parçalar arasındaki bu söylediğim parça parça 
parça anlattıklarım arasındaki ilişkileri dikkate alması lazım. Kadın istihdamının 
bağlamını, kapsamını, ölçeğini belirlemiş olması lazım. Toplumsal cinsiyet bakış açısı 
olması lazım. Yani, kadın erkek eşitliğine değer veren bir kadın istihdam politikası 
olması lazım.

Sivil toplumun önerilerine de açık olması lazım, çünkü sivil toplum aşağıda neler olup 
bittiğini biliyor. Kadın örgütlenmesi kadın istihdamının sorunlarını en iyi bilenlerden 
kadın örgütleri.

Peki, tamam şimdi geldik bir tutarlılık gerek, politikalarda istikrar tutarlılık gerek, 
uygulamalarda da bu tutarlılık gerek. Eğer biz bir uygulamayı yapıyor üç sene yapıp, 
beş sene bırakıyorsak orada bir tutarlılık yok demektir. Çok örnek verebilirim ama 
şimdi kurumları rencide etmek istemiyorum ama hakikaten uzun soluklu, uzun süreli, 
sürdürülebilir politikalarımız yok bizim, baktığımız zaman tarihimize. Yapmış, kredi 
vermiş bir banka, bırakmış. Başka birisi bir şey yapmış, bırakmış. Kadın girişimciler 
eğitilmiş ortada kalmış kadın girişimciler. Tamam mı? O halde politika uygulamalarda 
tutarlılık olması gerekir demek istiyorum. Sürdürülebilir ve kararlı olması gerekir 
demek istiyorum. Hazırlanan politikaların kısa eğilimli olması bunu bilmek bunun böyle 
olduğunu bilmek ya bu değişecektir kaygısına kapılmak devleti, işvereni ve çalışanı 
tereddütte bırakır. Bu politikaların kararlılıkla uygulanacağı konusunda inanç ve güven 
yaratmak önemlidir.

Altını okumayacağım ve konuşmayacağım, çok vaktinizi aldım.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi çok gereklidir, burada görüyorsunuz bazı başlıklar. 
Burada Efendioğlu oturuyor karşımda, onun kurumunun en çok gündeme getirdiği 
kavram, insana yakışır iş. Yani tamam işgücüne katılımı arttıralım, kadını da istihdama 
sokalım derken her iş mi? Hayır. İnsana yakışır iş.

İş ve ailenin uzlaştırılması için önemli çabalar sarf etmemiz lazım. Çocuk hepimizin, 
çocuk bu toplumun sadece kadının değil. Yaşlı da öyle. Dolayısıyla çocuk bakımı ve 
yaşlı bakımı, yani bir bakım ekonomisi denilen şeyin içini açmamız ve buna kadın ne 
kadar katkı yapıyor, erkek ne kadar katkı yapıyor, devlet, özel sektör, sivil toplum, burayı 
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çalışmamız lazım. Bu politikaların olmaması, bu uzlaştırma politikalarının olmaması 
kadınların ev içi iş yüklerini hafifletememelerine neden oluyor, böylece ücretli bir işte 
çalışmaya da aday olamıyorlar.

Yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Yasal düzenlemeleri göreceğiz. Egemen 
hazırlanıyor. Beşeri sermayesinde kadınları arttırmamız lazım. 8 senelik düzenli eğitim 
kesintisiz eğitim, araştırmalar onu gösteriyor, kadın eğitiminin çok kalite arttırdığı, kalite 
arttırmasına sebep olduğu. Onun için bakmamız lazım 4+4’de de aynı artışı görebilecek 
miyiz?

Peki, iki slaydım kalmış, onları da önemsediğim için bitireyim onlarla.

Şimdi her şey bir yana, biz burada biz bizeyiz, aslında her yerde samimiyet lazım. Şöyle 
bir şey sormamız lazım kendimize; eşiniz için, kız kardeşiniz için, belki sizler değil ama 
birazcık daha sokaktaki vatandaşı da düşünün. Kadınların ev dışı ücretli işlerde çalışması 
konusunda ne kadar samimiyiz? Kadınlar kendileri, anneleri ve kayınvalideleri, gelinlerine 
kızlarına çalışmayı ne kadar öğütlüyorlar? Erkekler, kocalar, babalar, erkek kardeşler 
olarak ne kadar samimiler? Gerçekten içlerinde yüreklerinde eşim de çalışsın benimle 
birlikte diyorlar mı? Ve oradan sağlanacak faydayı görmüyorlar mı? Ya da görüyorlar mı? 
Eğiticiler olarak, öğretmenler olarak kız çocuklarınızı bir meslek sahibi ol, daha çok oku 
diye ne kadar teşvik ediyoruz? Çünkü ben bu aralar çocuk gelinlerle ilgileniyorum, iki 
senedir erken evlilikler çalışıyorum ve çok çok erken evlilikler var, öğretmenler de hiç 
kızım oku, evlenme demiyor ya da dese bile az diyor. Oradan aklıma geldi.

Politikacılar olarak samimi miyiz biz işgücüne katılımı arttırmakta? Kanun yapıcılar, 
karar alıcılar, bürokratlar olarak gereken çabayı sarf ediyor muyuz? İşverenler olarak 
samimi miyiz?

Bitirdim. Zamanımı aşmış olabilirim çok özür dilerim. Ama bu geniş bir konu, mümkün 
olduğunca kısa kestim.

Oturum Başkanı: Hocam aslında çok açık, net yalın ifadelerle konuştu, o yüzden 
nasıl sağlayacağız kısmı olacak. Çünkü gerçekten çok çaba gösteriyoruz çok şeyler 
yapıyoruz ama bu zihinsel dönüşümü sağlamadığımız sürece bunu, bazı konulara 
atılan adımları, diğer kadınları ya da erkekleri teşvik edecek uygulamaları anlatmakta 
bir takım sıkıntılar yaşıyoruz, hem toplumsal olarak hem kurumsal olarak. Bunu, 
işverenler yeterince biliyor mu? Ya da kadınlar biliyor mu? Yani bu arz ve talebi 
buluşturabiliyor muyuz bu noktada, bunlar da son derece önemli diye düşünüyorum. 
Kendisine çok teşekkür ediyorum, bu katkılarından ve kapsamlı konuşmasından dolayı.  
Şimdi sözü Nur Hanım’a vermek istiyorum. 
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Çok teşekkür ediyorum, bugün gerçekten davetiniz için özel olarak teşekkür etmek 
istiyorum. Sabah oturumdaki açılış konuşmacılarımız şimdi artık aramızda yoklar ama 
diğer planda hepsine teşekkür edeyim.

Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum, son yıl Amerika’da okudum. Birde 1994-96 yılları 
arasında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığını yaptım ilk kadın başkan 
olarak. Bugün burada son 10 yılda yoğunluklu olarak sayın hocamın, sivil toplum 
kuruluşları bu konuya daha artış özen gösteriyorlar ve dibe vurdu ve acaba oradan 
yukarı çıkıyor yüzdeleriyle birlikte. Kadın sorunlarıyla ilgili aslında toplumsal sorun, 
Türkiye’nin sorunuyla ilgili aktif olarak da çalışıyorum. Fiilen aktif olarak işimde de 
çalışıyorum. Dolayısıyla ikisini beraber götürmeye çalışıyorum.

Bugün size kısa sunum yapacağım. Zamanı etkin kullanabilmek adına da hakkımı 
iki tane filme kullanacağım. Bunlardan bir tanesi, TÜSİAD Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu olarak hazırladığımız “Tek Kanatla Geleceğe Uçulmaz” filminin 6 dakikalık 
bir versiyonu. Diğeri ise, çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliği ödülünü aldık biz 
kurumsal olarak bu sene, Çalışma Bakanlığının. Ondan da kısaca bahsedeceğim.

O filmde o ödül için müracaat ettiğimiz dosyanın içinde çalışanlarımızın kendilerini 
anlattıkları gene kısa bir filmde, tamamını süre içine yetiştirmeye çalışacağım.

Ben hızlı geçeceğim, çünkü benden önceki konuşmacılar zaten pek çok şeyi söylediler, 
benim söyleyeceğim pek çok şey burada ifade edildi. Sabahleyin ki oturumda gerçekten 

Nur GER
Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği
Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı
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2023 hedefi için yüzde 35 kabul edilir bir hedef değil, Avrupa Birliği hedefi yüzde 
75, dünya ortalamasının da 2023 de yüzde 65 ortalama seviyesinde olacağı konumda 
Türkiye’nin 2023 için dünyanın 10. ekonomisinde kadın erkek eşitliği işgücüne katılım 
oranının yüzde 35 diye koymasını kabul etmiyoruz, edemiyoruz.

TÜSİAD olarak sayın hocamın da destek verdiği iki defa 10 yıl içinde iki rapor 
hazırladık, kadın erkek eşitliği konusunda. Bu raporlar bugün burada söylenilen her şeyi 
2000 yılından itibaren tekrar etmiş olan raporlar.

Bunun dışında, ben son 3 yılda sayısız çalıştay, sayısız rapor, sayısız dosya ve çözüm 
önerileri derlemiş bulunuyorum. Ama bunların tamamı hepsi aynı şeyleri söylüyor ve 
nedense bir türlü bu söylediğimiz U eğrisinden yukarı çıkmakla ilgili somut ve kalıcı 
ve görülür bir değişim henüz yaşanmıyor, içinde bulunduğumuz konum da biraz böyle 
buz üstünde patinaj yapar gibiyiz. Ancak son bir iki yıldır sürekli olarak konunun 
gündeme taşınmasında bu yönde gözle görülür bir değişiklik var diyerek ben teknik 
arkadaşlarımızdan rica edeyim. Geçen yıl hazırladığımız aslı 16 dakika olan 6 ayrı 
rol-modeli kadının çalışma hayatında yaşadığı sorunları anlattığı ve ilk kez çözüm 
önerilerini de erkeklerin dile getirdiği bir film bu. Burada inanışımız odur ki şuanda 
salonda bende aynı sevinci paylaşıyorum, pek çok oturumda kadın ağırlıklı iken bugün 
burada eşit ağırlıklı bir katılım görüyoruz ve inancımız o ki zaten kadın erkek eşitliği 
sorunu diye bir şey yok, toplumsal bir sorun var. Demokratikleşme sürecinin bir parçası 
olarak bir sorun var ve burada erkekler ve kadınlar beraberce geleceklerini kurmak üzere 
hareket etmeliler. Ve erkeklerin desteği, inancı olmadığı müddetçe o U eğrisinden hızlıca 
yukarı çıkmamız mümkün olmayacak. O yüzdendir ki çözüm önerilerini de biz bu filmde 
erkeklerin dile getirmesini istemiştik.

Şimdi rica edersek filmimizi izleyelim.

(Barkovizyon Gösterimi)

Filmi, TÜSİAD’ın web sitesinden indirebileceğiniz gibi, sadece çıkışta kartlarınızla 
istediğiniz zaman savuna filmi olarak kullanmak adına temin etmeniz mümkün. 16 
dakikalık. Burada izlediğiniz 5 dakikalık versiyonu var. Ve 45 saniyelik bir reklam 
filmini de sürekli kullandık. Dileğimiz odur ki bu filmin gerçeği en kısa zamanda yok 
olsun diye temenni ediyoruz.

Bir başka yaptığımız çalışma TÜSİAD olarak, gene bunlar hep 10 yıllık arayla yapılmış 
çalışmalar. İkinci yaptığımız bir çalışma ise, 10 yıl içinde çalışma hayatında kadın ne 
noktada ve nereye geldi? Burada TÜSİAD üyeleri arasında yapılan üyelerimizin yüzde 
10’unun katıldığı ama yaklaşık 300 bin çalışanı kapsayan bir anket sonucunda gördük ki 
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yüzde 35’i kadın şuanda, Türkiye ortalamasının üstünde. Yönetim kurulu başkanlarının 
yüzde 10,3’ü, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 19’u, genel müdür CEO’ların yüzde 13’ü.

Bu, bizim yüz akımız, gerçekten de OECD ülkeleri içinde birinci sıradayız. Türkiye 
ortalamalarında da Türkiye’nin ortalama çalışan kadın şeyi bu alanda gerçekten çok 
yüzümüzü güldürüyor.

Bu, bize şunu gösteriyor, biraz önceki istatistiklerdeki yüzde 72 gibi, yani eğitimli ve 
çalışma hayatının içine katılmış ve ekonomik gelirini belirli bir düzeyde tutabilen kadın, 
bütün bu panellerde işittiğimiz ve yaşadığımız iş ve aile dengesinin olumsuz politikalarına 
rağmen sürekli yukarıya doğru tırmanıyor ve orada kalmayı kendisine hedefliyor.

Sabah oturumunda konuşulmuştu, bu ikinci bir faaliyetimiz 1 yıldır devam ediyoruz. 
Dünya Bankası ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığıyla birlikte adım adım Anadolu’yu 
geziyoruz, detayları anlatıldı. İki ilimiz daha var, hatta şimdi karar verdik inşallah bundan 
sonraki ilimiz Urfa. Yılsonuna kadar bir il daha bu sene 4 ili tamamlamış olacağız. Burada 
bölgenin rol-modellerini öne çıkarıyoruz. Anlatıldığı için detaylarını tekrar etmeyeyim.

Gene ben, tabi ki şuana kadar sayın hocamın çok detaylı, çok güzel ve tarihsel süreç 
içinde anlattığı her şeyi kısaca özetleyerek bir kez daha aklımıza yazalım diye söylemek 
istiyorum ki neler yapılması gerekir.

Bir kere, cinsiyet eşitliği kavramı ilköğretimden başlayarak diyoruz ama bence doğumdan 
başlayarak o rol-modelleri ayrıştırmasını aile içi ortadan kaldırmamız lazım.

Kadın istihdamını arttırabilmek için bütüncül politikalar lazım dedik, bunu destekliyoruz 
birazdan ona tekrar geri döneceğim.

Anahtar olan iş ve aile yaşamına uyumlaştıran politikalarda gerçekten kreş ve yaşlı 
bakımı ama ağırlıklı olarak çocuk bakımı. Yani hepimiz biliyoruz bu salonda içimizde 
şuanda bulunan hepimiz üniversiteyi bitirdiysek ya da eğitimimizi tamamladığınız bir 
süreç içinde evlenene kadar olan bir dönem içinde çalışma güçlüğü çekmedik zaten oran 
da yüzde 50’yi gösteriyor. Ancak evlendikten sonraki kısa bir süre içinde de eğer bu sözü 
edilen ataerkil gelenek çekirdek aileye erişmemişse gene çalışmayı sürdürüyoruz ama 
zaten çocuk sahibi olduktan sonra birinci çocuktan itibaren kadın istihdamını o yüzde 
26’nın çok altında buluyoruz. İkinci çocukla birlikte tamamen kadın istihdamı şeyden 
çekiliyor. Eğer çok büyük bir ekonomik mecburiyeti yoksa, ailede bakan kişiler yoksa, 
kadın kesinlikle çalışma hayatının dışına çıkıyor.

Diyelim ki çok inatçı, çok istiyor, bütün bunları ve aile içi her şeyi var, her türlü destek 
var, öyle bir ekonomik geliri olabilmesi lazım ki bu da yüksek öğretimli olacak ve bir 
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takım becerileri olacak. İki çocuğunu kreşte bırakabilecek, aile içi destek görecek ve 
kazanacağı gelir bunların ötesine taşacak ki bu kadın çıksın evden çalışsın, aksi takdirde 
kendisi de bakacak. Her kadın annedir ve nasıl ki her erkek babadır, yürekten hiç kimse 
çocuklarını güle oynaya evde bırakıp da ben çalışma hayatına gideyim tercihinde tabi 
ki çocuklarımı tercih edeceğim diyecektir ve bu çarkı çerçevede bugün Türkiye’de 
yaşadığımız ve bence yalnızca Türkiye’ye has değil, bütün toplumlarda yaşanılan durum 
ortaya çıkacaktır. Ve kadın çalıştığı için suçluluk duygusu hissedecektir, çocuklarıyla işi 
arasında sürekli gidip gelip tercihini o büyük bir ihtimalle çocuklar lehine kullanacaktır, 
bu arada yani en nezaketli bir biçimimizle söylemek gerekirse kadın evin içindeki tüm 
görevlerini de yerine getirmek mecburiyetindedir, çünkü onun asli görevidir, bu konuda 
da genelde destek görmemektedir. Şuana kadarki yaşadığınız bütün örnekler toplum 
olarak bunu gösterince doğal olarak kadın da çalışma hayatının içinde değil. O zaman 
tek eğer bütüncül politikaların başında bir şey söyleyeceksek sağlıklı biçimde 4+4+4 
değil, 0+4 yani, 0 ila 4 ya da 1+4 ya da 2 ila 4. Kadının çocuklarını gönül rahatlığıyla 
teslim edebileceği ve ekonomik olarak ona hiçbir yükümlülük getirmeyecek kadının 
demeyelim ailenin diyelim. Her sokakta erişilebilecek her alanda nitelikli kreş ve yaşlı 
bakımını eğer çözebilmişsek öncelikle kadınlarımızın aile içinden çalışma hayatının 
içine katılmasını sağlıyoruz. Dünyada bütün örneklerinde böyle görülmüş, bütün diğer 
politikaları koyabilmek için bunu yapmamız gerekiyor.

Bir diğeri ise, esnek çalışma saatleri. O da şu; yani evde çocuklarıyla ama haftada 15 saat 
çalışabilecek ya da 10 saat çalışacak ya da ev işi bir takım becerileri edinecek, bunlarla 
gelir elde edecek. Sonuç olarak iş ve aile politikalarını beraber götürecek. Güvenceli 
esneklik diyoruz buna.

Bununla ilgili yasa tasarısının şuanda Mecliste olduğunu biliyoruz ve gerçekten Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sıkı olarak bunu savunuyor, umarım Meclisin açıldığı 
dönemde bu yasa geçtiğinde kadın istihdamına olumlu bir etkisi olacak.

Diğer bütün politikalar çok detaylı sayın hocam tarafından izah edildiği için zamanı 
etkin kullanmak adına ben kendimizi tekrarlamayayım diyorum ve burada bütüncül 
politikaların altı çizildi. Şöyle örnek vermem lazım; 30 yıllık kronik enflasyon vardı 
ülkede, 32 yıl sürdü, yüzde 80 ila 100 bandında seyretti, sonra dendi ki “Ya biz bütüncül 
politikalar izleyeceğiz ve bu enflasyonu dünya ortalamalarında kabul edilebilir bir 
seviyeye indireceğiz. Dünyada bu, 3 ila 5, biz de bunu en kısa zamanda yapacağız” Ve 
bunun için topluca tek odaklı bütün ekonomiyi bu yönde getirecek bütüncül politikalar 
başladı ve gördük ki 100’den 50’ye düştü, 50’den 30’a, bugün 10 ve altında. Hâlâ daha 
belirli bir yere getiriyoruz ama başarıyla ve gururla diyoruz ki 10. ekonomiye doğru 
gidiyoruz, 16. ekonomiyiz.
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Peki, bu neden oluyor? Ya bu kadar rapor, bu kadar sonuç, bu kadar sonuç bildirgesi, peki 
niye biz bir türlü yüzde 26’dan 50’ye dahi gelemiyoruz ki hedef niye 50 olsun, 1 olsun. 
Hedef yarıya yarıya katılım olmasın, tamamı katılsın. Bence buradaki niyet meselesi çok 
önemli, o toplumsal dönüşüm dediğimiz gerçekten toplumumuzun bütün o 72 milyon 
kişinin hepimiz bunu istiyor muyuz, bunun paydaşı olmak istiyor muyuz ve bu konuda 
siyasetçilerimiz ve bu konudaki kanaat önderlerimiz artık bu olmazsa olmazdır diyor 
mu? Bence henüz demiyor ama bu alanda ciddi olarak suyun kaynamasına doğru yönelen 
bir yol haritası var. Dolayısıyla bunun parçası olarak bizde ısrarla aynı şeyleri söylemeye 
devam edeceğiz diyeceğim.

Bu yıl Avrupa Birliğiyle Çalışma Bakanlığı bir eşleştirme projesi tamamladı, şuanda 
gerçekten çok değerli bir çalışma, Çalışma Bakanlığına da teşekkür ediyoruz, bence Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında zaten bunun sonuçları paylaşılmıştır.

Eşleştirme projesi şu; Avrupa Birliği şuanda bu yüzde 75’e varacak kadın istihdamı için 
hangi yasalarda, hangi konumda, neler yapmış ve bugünkü fiili durumu ne, direktifler 
deniyor orada. Bütün bunları sola yazıyoruz, sağ tarafa da Türkiye’deki yasaları ve 
fiili durumu koyuyoruz ve sonra diyoruz ki; eşleşebilmek için işte bizim Medeni 
Kanunumuzda şu yasaların şöyle değişmesi lazım. Çalışma Sendikalar Kanunumuzda 
şunun yapılması lazım.

Bu çalışma, 18 aylık bir çalışma ve bunun sonuç raporu var ve iki sayfalık bir sonuç 
bildirgesi var. Diyor ki; bu yasada bu, bu yasada bu, burada bu, burada bu. Böyle bir 
çalışma bitmiş ve tamamlanmış. Eğer bunları yapabilirsek ki bütün bakanlıklar işte 
o bütüncül politikalar ve adanmışlık o demek oluyor, ya biz bunların yasal zeminini 
yaparken zaten o kadar toplumsal olarak tartışacağız ki oraya doğru odaklanacağız. 
Bana göre o zaman o yüzde 35 hedef çoktan yüzde 55- 60 olacak, eğer böyle bir şeye 
odaklanabilirsek.

Bu çalışma, Çalışma Bakanlığında yapılmış ve bitmiş, sonunda da rol-modeli olarak da 
belki bir yarışma yaparsak örnek kurumlar olsun, bu da özendirici olsun denmiş.

Biz ilk defa bizim çünkü 16 yıllık bir geliştirme projemiz var, bu sadece kadın erkek 
eşitliği değil, insan kaynakları yönetimi ve kurumsal yönetim olarak. Sonuçta biz bu 
yarışmaya katıldık ve orta ölçekli işletmeler olarak burada birincilik ödülüne layık 
görüldük. Bu bizi çok çok sevindirdi ve gerçekten de çok mutlu olduk, şuanda bütün 
takımımızı hep birlikte görüyorsunuz, ödülü aldığımız gün hep beraber.

Şuanda başkana sormak isterim, kısaca ben mi özetleyeyim, eğer vaktimiz varsa bir 
filmimiz daha var, filmi mi izleyelim?
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Oturum Başkanı: Filmimiz kaç dakikalık?

Nur Ger: Filmimiz yaklaşık 8 dakikalık.

Oturum Başkanı: Size de ek süre hocalarımıza tanıdığımız şekilde tanıyacağız ama 8 
dakikada o filmi izleyebiliriz diye düşünüyorum.

Nur Ger: Teşekkür ederim. O zaman ben hiç özetlemeyim.

Oturum Başkanı: Ben filmi izlemiştim ve çalışma arkadaşlarımın da izlemesini çok arzu 
ediyorum.

Nur Ger: Peki, o zaman çok teşekkür ederim.

Buradaki değerlerin çalışanlar ve hepimiz tarafından dile getirildiği filmi o zaman 
izleyelim diyerek tekrar teşekkür ediyorum.

(Barkovizyon Gösterimi)

Nur Ger: Çok teşekkür ediyorum bütün bunları paylaşma fırsatını verdiğiniz için ve ümit 
ediyorum ki gelecekte çok daha farklı konuları konuştuğumuz bir Türkiye’yi birlikte 
paylaşır oluruz. Kadın erkek eşitliği gündemi de artık bizim ajandamızda yer almaz diye 
temenni ediyorum. Çok çok teşekkürler.

Oturum Başkanı: Ben de Nur Hanıma öncelikle hem kendi yaşantısı, gerçekleştirdiği 
uygulamalar nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Hem de bu deneyimlerini paylaşmaya 
devam ettiği için kurum, kuruluşlarla, sivil toplumla işbirliği yapmaya devam ettiği için 
gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.

Filmde ses nasıldı bilmiyorum, buradan çok net anlaşılamıyordu, belki oradan daha iyi 
duyulmuş olabilir. Ama temelde bir takım çalışmasından bahsediyordu, bence bu çok 
önemli. Belki şöyle düşünceler olabilir; hani küçük bir ekipte böyle bir ekip çalışmasını 
oluşturmak daha kolay olabilir ama çok fazla çalışanın olduğu yerde bu nasıl sağlanacak, 
nasıl başarılacak, ben bunun mümkün olduğunu bir örnekle belki birçoğunuzun bildiği 
bir örnekle ben de anlatarak katkıda bulunmak istiyorum.

2007 yılı sonlarında ben Primsiz Ödemeler Genel Müdürü olarak göreve başladığımda 
çok ciddi sayıda bekleyen iş ve işlemler vardı, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 
temelde yaşlı ve özürlü aylıklarını bağlayan bir genel müdürlüktü. 2 yıl, 3 yıl başvuruda 
bulunmuş ama bekleyen vatandaşların dosyaları vardı, evrakları vardı, bunlar 450 bin 
civarındaydı. Ve ben ilk göreve başlayıp birimi gezmeye başladığımda bazı odalara 
giremedim her yer çuvallarla doluydu, yani hem şaşırdım, onlar henüz açılmayan 
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açılamayan evraklardı ve şöyle bir şey konuşuluyordu kurumda; “Yadigâr Hanım pes 
eder. İki üç ay sonra gider buradan. Yani mümkün değil hem bu kadar şeyle baş etmesi, 
bu kadar bekleyen evrak, bu kadar sorunları çözebilmesi” Bir de tabi konuşmacılarımızın 
da bahsettiği gibi hani kadın olmak da ayrı bir şey, dolayısıyla büyük bir ihtimalle bu 
zorluklarla baş edilemez ve bir noktada pes edilir düşüncesi yaygındı.

Fakat biz ekibimizle birlikte halen ekibim diyorum şuan farklı bir görevdeyim, ama 
sonuçta bizim ekibimiz. Orada çalışan arkadaşlarımızla birlikte aslında 6 ay içerisinde 
bir mucizeyi oluşturduk bir anlamda hep birlikte ve bu tamamen bir ekip ruhuyla 
oldu. Arkadaşlarımızı ziyaretlerimiz, onlarla birlikteki paylaşımlarımız. Bunun ne 
kadar önemli olduğu bir ekip çalışmasıyla aslında bu sorunun nasıl ve hep birlikte 
üstesinden geleceğimiz yaklaşımını ön plana aldık ve 6 ay içerisinde bizim ortalıkta 
herhangi bir evrakımız kalmamıştı, bekleyen dosyamız. Sorunlu bir takım dosyaların 
dışında. Dolayısıyla gerçekten bu ekip ruhu çalışana değer verme, çalışanı önemseme, 
çalışanların düşüncelerini alma ve dinleme ve onları uygulamaların içerisine dâhil etme 
başarılabilecek bir şey, yani çok fazla çalışanın olduğu yerde de başarılacak bir şey. 
Ümit ediyorum ki bunu hem kurumumuzun geneline biz yaygınlaştırabiliriz hem de 
diğer kurumlar da bunu başarabilirler. Ben bu vesileyle tebrik ediyorum Nur Hanımı ve 
çalışanları, böyle güzel bir başarıyı ortaya koydukları için.

Şimdi konuşmalarımız biraz uzadı, tabi biz 12:30-13:30 öğle arası demiştik ama onu 
birazcık öteleyeceğiz, onun şimdiden söyleyeyim. Yemeği birazcık daha kaydırmış 
olacağız.

Şimdi yine geçmişte birlikte çalıştığımız, ben Sosyal Risk Azaltma Projesi direktörüyken 
TÜİK, o zaman Devlet İstatistik Enstitüsüydü. Birlikte ortak çalışmalar yürüttüğümüz yine 
çok değerli hocamız Yrd. Doç. Dr. Şeref Hoşgör  o zaman bürokrattı, panel başlamadan 
önce biraz konuştuk, o dönemleri andık ve ne kadar verimli yıllar olduğundan ve 4 yıllık 
süre içerisinde ne kadar önemli çalışmaları birlikte sonuçlandırdığımızdan bahsettik.

10 bin projeyle kadınlara da destek vermiştik ve Türkiye genelinde ve yaklaşık 500 bin 
kişiye ulaşmıştık, 4 yıllık süre içerisinde. Ve o projeler devam ediyor ve halen devam 
ediyor, yani bir sistem olarak da kurumlara bunu geçmişte çalıştığımız kurumlara kalıcı 
olarak bıraktık, o sistemler devam ediyor. Okullaşmayla ilgili mesela çok güzel bir 
işbirliği yapmıştık, şartlı nakil transferi programını başlatmıştık ve 3.5 milyon çocuğa 
ulaşmıştık. Mesela çok sıkıştığımız noktalar olmuştu, evrakların yığılıp, onların veri 
girişlerini yapılması gerekiyordu, ne kadar çabuk veri girişini yaparsanız o kadar çabuk 
o çocuklara ve ailelerine okula gidebilmeleri için aylık bağlanacaktı. Kız çocuklarının 
okullaşması amacıyla bu projeyi başlatmıştık ve o dönemde kendilerinin çok desteğini 
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almıştık, çünkü veri girişi yapan bütün elemanlarını bize tahsis etmişlerdi ve bizim 
kuruma gelen evrakları onların kurumunda veri girişini yapmıştık. Bu işbirlikleri çok 
önemli, çok kıymetli, bunları hem sivil toplumla hem diğer kamu kurum kuruluşlarıyla 
hem de özel sektörle hiç eksiltmeden sürekli arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Tüm 
toplumumuzun faydası ona olan çalışmalar.

Ben kendisine sözü vermek istiyorum. Buyurun,  Yrd. Doç. Dr. Sayın Şeref Hoşgör.
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Ben zannedersem her şeyi kısa geçmek zorundayım, çünkü çok az zaman kaldı gerçekten.

Benim konuşmam biraz daha makro seviyede. Bazen çok teknik olacak ama çok zaman 
da provokatif olacak. Çünkü ben kadın istihdamı ve kadın cinsiyet ayrımıyla ilgili olarak 
direkt olarak SGK’yı, yani Sosyal Güvenlik Kurumunu hedef alacağım.

Bir eğitim çalışmasından sonra bu çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumundan çok değerli 
iki arkadaşımla Sosyal Güvenlik Uzmanı Yasemin Ündemir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Hülya Özuysal ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir çalışma.

İlk sonucu hemen söyleyeyim,

Kadının istihdam dışına itildiği bir Türkiye’yle karşı karşıyayız, bunun 50 milyonu 
kadın. Şuandaki yüzde 25 ve yüzde 26’lık istihdam oranından bahsedersek yaklaşık 37 
milyon, hadi bunun yüzde 20’sini de çocuk ve genç diyelim, 30 milyon kadınla karşı 
karşıya kalırız. İstihdam dışında olan 30 milyon kadın.

Peki, bunun hocamın dediği gibi U shape’e dönüştürülmek şansı var mı? Bırakın U 
shape’i, şuanda yaptığımız projeksiyonlara göre J shape’e bile dönüşemiyor maalesef.

Bir kere dönüşmüş Türkiye’de 79’da 80 başında ihtilalden hemen sonra grevler bitmiş, 
kadın işçiler işe dönmüşler, üretim artmış, üretimin milli geliri artışıyla beraber istihdam 
da birden artmış, V shape’ye dönüşmüş, ondan sonra yeniden tepe taklak olmuş.

Yrd.Doç.Dr. Şeref HOŞGÖR
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi 
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
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Hani çok büyük bir fırsatımız var, Türkiye 2040 yıllarına kadar 2010 yılından başlayarak 
2014 yılında tam manasıyla demografik fırsat penceresinin içine giriyor. Bunun anlamı 
ne? Türkiye’nin 2010’dan 2040’a ve 2040’lı yılların sonuna kadar çalışma çağındaki 
nüfusu sayısal olarak ve oransal olarak çok fazla değişmeyecek. Yani ülkeye yapacağınız 
her kalkınma hamlesi, ülkeye kuracağınız her fabrika, kadına açacağınız her istihdam 
alanı, sizin istihdam oranını yükseltmeye direkt olarak katkıda bulunacak.

Tabi bu arada, eğitim eğitim eğitim hani Cemil’in dediği doğru. Eğitim eyvallah da. 
Kulağı çınlasın, öldüyse Allah rahmet eylesin, Tevfik Çavdar bize marjinal sektörü tarif 
ederken Sezen Aksu’nun simitçi, kahveci, gazozcu laflarıyla tarif ederdi.

İstanbul’da eğitim sektör çalışmasını yaparken İstanbul benim ilgimi çekmişti, 
İstanbul’da ortaöğretimde kadınlardaki okullaşma oranı erkeklerden fazla, çok ilginç. 
İstanbul yoğun olarak göç alan bir yer, Diyarbakır’dan bir aile geliyor 5 çocuğu varsa 
2’si veya 3’ü kız ama İstanbul ne hikmetse bir yolla bu çocukları eğitim sisteminin içine 
alıyor. İstanbul gibi bir yerde ilköğretim özellikle bittikten sonra erkek için bir tek şans 
var, ailesini geçindirmek zorunda. Tevfik hocanın marjinal sektör veya Lüpen dediği 
kesim simitçi, kahveci, gazozcu olarak sokakta yerini alıyor erkek. Kız ne yapacak? 
Kızın iki tane şansı var; ya evde koca bekleyecek ya da okuyacak. Ama şu var; burada 
bir başka daha var, okumak kıza iki avantaj getiriyor bu sefer. Ne o? Hem vahşi kapitalist 
İstanbul’da, okumuş ve kaliteli bir insan olarak iş bulma şansını yükseltmesi, ikincisi 
de okumuş ve kaliteli bir insan olarak okumuş ve kaliteli bir koca bulması anlamına 
geliyor. Ve İstanbul’da kızın veyahut da kadının okumaktan başka şansı yok. Okuduğu 
zaman tabi ki hem sektörde daha fazla yer almaya başlıyor. E bunun içindir ki -birazdan 
göstereceğim size- işten çıkarılmanın en çok olduğu tabi dolayısıyla çalışmanın da en 
yüksek olduğu illerin başında oransal olarak Mersin geliyor. En yüksek işten çıkışa sahip 
il Mersin olarak yoğun olarak. Antalya, Muğla, Artvin. İstanbul oransal olarak düştü tabi 
değil mi o değişiklikten sonra. Güzel.

Bakın burada imalat sanayinde daha çok işten çıkarılan kişi sayısı var, kadınlarda da 
böyle. Toptan ve perakende ticarette de var. Eğitim sektörü üçüncü sırada kadınların 
eğitimden çıkarıldığını gösteriyor, kadınlar eğitim sektöründe üçüncü sırada işten 
çıkarılıyorlar.

Tabi burada en önemli olay şu; eğer Sosyal Güvenlik Kurumu açısından bakarsak ve 
Sosyal Güvenlik Sistemi açısından bakarsak, Sosyal Güvenlik Sistemimizin Türkiye’nin 
şu günkü durumunda günden güne daha kötüye gittiğini de göz ardı etmezsek. -biraz 
provakatif ama öyle- Sosyal Güvenlik Sisteminin kurtuluşunun tek çaresi; içindeki 
mevcut grubu daha çok sistemin içinde tutmak, bir. İkincisi de, sisteme yeni prim 
ödeyecek kitleler almak. Erkekler zaten doldu. Evinizde güvenlik sistemini kurtarmak 
için bir tek kitle var, kadınlar. Ya kadınları biran evvel istihdamın içine alacaksınız ya da 
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Sosyal Güvenlik Sistemindeki yüzde 40’lara, yüzde 45’lere varan karşılama oranlarınız 
bundan 30 yıl sonra veya 25 yıl sonra yüzde 20’lere inecek. Belki de devlet artık o 
parayı aktaramayacak ve o zamanlarda biz de hocamla emekli olacağız, biz emekliler 
de belki maaşlarımızı alamayacak durumda olacağız, çünkü emekliler maaşlarını fondan 
alıyorlar bildiğiniz gibi. Emekli Sandığından değil veyahut da SGK’dan değil, Hazineden 
aktarılan fonlardan alıyorlar. Buradan alıyor gibi görünüyoruz ama.

Sonuçta, gelin kızlarımızı okutalım, hocamın dediği gibi 2 yaştan başlatalım.

Çok önemli bir şeye özellikle değineceğim. Avrupa Birliğine girmeye çalışıyoruz, benim 
her zaman söylediğim bir laf var, bütün konuşmalarımda söylüyorum, Avrupa Birliğine 
girmek, benim için bir hedef değil, benim için hedef, Avrupa Birliğinin ilkelerine, 
standartlarına uygun bir Türkiye’de yaşamak. Ben o Türkiye’yi yarattığım zaman 
zaten Avrupa Birliği beni alacak. Neden? Çünkü bundan 15 yıl sonra Avrupa Birliğinin 
yaşlı nüfusu yüzde 35 olacak. Ya Türkiye’yi alıp, genç iş gücünden, o demografi fırsat 
penceresindeki iş gücünden faydalanacak ya da biraz esprili ama siyahlaşacak, yani 
kolonilerden getirdiği iş gücüyle biraz siyaha dönecek. Fransa Milli Takımına bakın, 11 
futbolcusu zencidir. Bu da bir espri tabii.

Şimdi burada bir şey var, bizim özellikle kadın kitlemizin istihdamı için çok önemli 
bir sektör var, hocam bundan bahsetmiyor, yaşlı bakımı. Hangi üniversitemizde çocuk 
ve yaşlı bakımı konusunda, özellikle yaşlı bakımı konusunda bölüm var? Bir tane, 
Antalya’da, daha yeni o da, yeni bir bölüm o.

Arkadaşlar, bütün Avrupa’nın yüzde 35’lik bir kitlesinden bahsediyoruz. Biraz gerçekçi 
olalım. Biz Avrupa Birliği eğitim sisteminde geçerli sertifikalara sahip, eğitimle 
donatabilirsek kadınlarımızın büyük bir çoğunluğunu, onlar yarın, öbür gün dışarıdan talep 
görecekler. E, bu arada yüzde 15, yüzde 20’ye varan bizim şuanda nerdeyse oluşmakta 
olan bir yaşlı nüfusumuz var, o yaşlı nüfus da bakıma muhtaç. Devlet bunun için gerekli 
tedbirleri de alıyor. Dolayısıyla zannedersem kadınların istihdamı konusunda dönüşü 
olmayan bir yola zaten Türkiye çıkmış durumda. Önemli olan politikacıların bu konuda 
gerçekten ısrarlı olması ve de kurumların kendi sistemlerini kendileri kurarak çarelerini 
kadın konusunda, spesifik nokta atışıyla ortaya koymaları. Bunun için de üniversitelerle 
işbirliği yaparlarsa bizler her zaman onlarla birlikte hareket etmeye hazırız.

Sayın Başkanım umarım çok uzun konuşmadım, herkese teşekkür ediyorum sabrınız 
için.

Oturum Başkanı: -Evet, Sayın Hocam çok teşekkürler, hiç uzun konuşmadınız. Bu arada 
ben bu noktada zaman eşitliği konusunda eşitsiz davranmışsam çok özür diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Şeref Hoşgör: -Yo estağfurullah.
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Oturum Başkanı: -Katılımcıların dikkatini çektiği için konular, yani onlara da baktım ben, 
bütün konuşmacılarımızı pür dikkat dinledikleri için zamanı da biraz esnek davrandım.

Yrd. Doç. Dr. Şeref Hoşgör: - Ben yemeğe gecikiyoruz diye Sayın Başkanım.

Oturum Başkanı: -Birde, bu tip toplantıları hani yapmış olmak için yapmıyoruz, 
gerçekten buradan bir şeyler kazanmak için yapıyoruz ve o arada konuşmacılar katkı 
sağlıyorsa sürede hepimiz biraz esnek davranabiliriz gibi, azıcık geç yemek yiyebiliriz 
diye düşündüm.

Bu arada konuşmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum, konuştuklarınızı aslında 
siz rakamlarla ortaya koydunuz, biraz moralimiz bozuldu tabi, rakamlarla ortaya 
konunca. Ama bozulması da gerekiyor, yani bozulması gerekiyor ki daha sıkı tedbirler 
alabilelim, yani herkes kendi üzerine düşeni biraz daha hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilsin. Bu yüzden tekrar teşekkür ediyorum size.

Şimdi sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcımız 
Lütfü İnciroğlu beyefendi varlar. Kendisine öncelikle izinlerini yarıda keserek bu 
toplantıya katılmak için geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bizde 
bürokraside zaten çok sınırlı izin kullanabiliyoruz, 3 günü, 5 günü geçmiyor, özellikle 
üst düzey yöneticiler açısından. Böyle bir sınırlı ve önemli vaktinden bize vakit ayırdığı 
için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. 

Şimdi sözü kendilerine vermek istiyorum, buyurun.
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Çok teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar, dezavantajlı olarak konuşmama başlıyorum, çünkü son konuşmacı 
olarak sizler acıktınız ve yoruldunuz, ben konuşmamı 10 dakikaya sabrınıza sığınarak 
sığdırmaya çalışacağım.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün uyguladığı ve 
sona eren bir projesini sizlere takdim edeceğim izniniz olursa.

Benden önceki sunum yapan değerli hocalarıma ve hanımefendiye çok teşekkür 
ediyorum, gerçekten çok nezih araştırmalar yapmışlar, bizleri bilgilendirdiler, biz de çok 
bu konuda yararlandık.

Değerli arkadaşlarım, Çalışma Genel Müdürlüğü bakanlığımın stratejik planı ve ulusal 
istihdam stratejisinde öngörülen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile 
ilgili bir proje gerçekleştirdi. Projenin süresi 18 ay idi ve proje IPA I 2008 programa 
kapsamında bir eşleştirme projesi olarak gerçekleşti. Proje Almanya, Avusturya ortaklığı 
idi, projenin bütçesi 950 bin Euro idi.

Şimdi projenin 3 tane yararlanıcısı vardı. Çalışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Devlet Personel Başkanlığı. Bizim eş yararlanıcılarımız olarak bu projede 
yer aldılar.

Projemizin 3 temel amacı vardı. Birincisi, Türk mevzuatının AB ülke sıfatıyla 

LÜTFÜ İNCİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı
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uyumlaştırılması, müktesebatın uygulanmasından sorumlu kurumların kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve konuya ilişkin kamu duyarlılığının arttırılması idi. Bu 3 ana amaç 
doğrultusunda biz 18 ay boyunca Almanya ve Avusturya ortaklarımızla onların 
uzmanlarıyla, bakanlığımızla çok sıkı bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmaların 
temelinde mevzuatın uyumlaştırılması kapsamında işte İş Kanunu, Sosyal Güvenlik 
Kanunu ve Devlet Memurları Kanunlarında uyumsuz olan maddeleri uyumlu hale 
getirilmesi amacıyla AB’den gelen kısa dönem uzmanları bir fotoğraf çektiler, bizim 
mevzuatımızın fotoğrafını çektiler, kendi mevzuatlarıyla karşılaştırdılar ve bir rapor 
hazırladılar. Hazırladıkları raporları bu üç kurumumuza, yani Bakanlık Çalışma Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Devlet Personel Başkanlığımıza gönderdik.

Çalışma hayatında cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut direktifler var biliyorsunuz, 6 tane 
direktif var. Bu, AB Topluluğu, Adalet Divanı kararları dikkate alınarak bu eşleştirme 
uzmanları bu direktifleri dikkate alarak bu çalışmaları yaptılar. Bu çalışmaları yaparken 
bizim uzmanlarımızla, yani Çalışma uzmanları, Sosyal Güvenlik uzmanları, Devlet 
Personel uzmanları ile çok yakın çalışma içerisinde bulundular.

Raporun hazırlanması aşamasında sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla ve kadın 
örgütlerimizle çok yakın çalışmalarımız oldu.

Sonuçta, hazırlanan rapor çıktı olarak şunu bize verdi; biz 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Kanununda, kanunun çıkma aşamasında keşke Azize Hanım da burada olsaydı, 
huzurunuzda kendisine teşekkür edecektim, onların da çok büyük katkısı oldu. Çünkü 
bir kanun teklifiyle biz 4688 sayılı Kanunu geçerken vekil hanımların teklifiyle kanunda 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili bir hüküm koyduk kanuna.

Yine halen Genel Kurulda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda 
bulunan Toplu İş İlişkileri Kanununa yine “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili 
ayrımcılıkla mücadeleyle ilgili bir hüküm koyduk, inşallah Meclis açıldığında ilk 
gündemdeki kanunumuz bu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna raporu gönderdik, değerlendirdiler, 5510 sayılı Kanunun 
24 ve 38’nci maddelerinde bir değişiklik öngördüler, yani kısa dönem uzmanlarının 
çektikleri fotoğraf doğrultusunda onu da yapacağımız kanun çalışmalarında gündeme 
getireceğiz, inşallah Meclise taşıyacağız.

Ben mevcut direktifleri vaktinizi almamak için geçiyorum.

Biz projenin uygulanması aşamasında görev alan 31 tane uzmanı, bu uzmanların içerisinde 
Çalışma uzmanları, Sosyal Güvenlik uzmanları, Devlet Personel uzmanlarından oluşan 
31 kişilik bir ekibi 3 merhalede 4 ülkeye götürdük, Avrupa ülkesine götürdük. Oradaki 
Avrupa ülkesindeki uygulamaları yerinde gördü arkadaşlar, hazırladıkları raporları da 
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bir kitap haline getirdik, şuanda basım aşamasında, kitap basılacak inşallah bu çıktıyı da 
kamuoyuyla paylaşacağız.

Ayrıca 4 tane uzmanımızı da 1 ay boyunca Avrupa’ya stajyer gönderdik bu konuyla ilgili.

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız en önemli işlerden birisi, eşleştirme uzmanları 
tarafından çalışma hayatında kadın erkek eşitliğine ilişkin aşağıdaki konularda eğitimler 
düzenledik. Bu eğitimlerin konu başlıklarına kısaca bakacak olursak; ücret ve yükselme 
politikaları, çalışma ilişkilerinde dengenin sağlanması, kadınların istihdamının korunması, 
eşitliğin desteklenmesi ve kurallar, tedbirler ve uygulamalarla ilgili bu başlıklar altında 
iş müfettişlerimizdeki alanda çok önemli faaliyette bulunan iş müfettişlerimiz işyerlerini 
denetleyen iş müfettişlerimize bu konuda eğitim verdik. Sosyal güvenlik alanında yine 
hukuk müşavirlerimize, avukatlarımıza eğitimler verdik. Devlet Personel Başkanlığı ve 
diğer kamu kuruluşlarının uzmanlarına da eğitim verdik. Toplam eğittiğimiz kişi sayısı 
18 ay boyunca 434 kişi. Dolu dolu eğitim aldılar ve hepsinin sertifikalarını takdim ettik.

Farkındalığı uyandırmak amacıyla değerli arkadaşlar, cinsiyet eşitliği konusunda 
hassasiyet oluşturmak için 60 bin adet el kitabı bastırdık, bunu Alman Çalışma Bakanlığı 
bastı, bize gönderdi, bu 60 bin kitabı bütün kamu kuruluşlarımıza, sendikalarımıza, 
sivil toplum örgütlerimize, kadın örgütlerimize dağıttık. En büyük çıktılarımızdan 
birisidir bu ve bu doküman üzerinde çok uzun soluklu çalışma yaptık. Çok kıymetli 
akademisyenlerimizin bu konuda düşüncelerini aldık, onların eğitlerini aldık.

Yine, çalışma hayatında cinsiyet eşitliği desteklenmesinin amacıyla 3 adet çalıştay 
düzenledik bakanlığımızda, belki içinizden bu çalıştaya katılan arkadaşlarımız vardır.

Yine bir konferans düzenledik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı” düzenledik ve 
akademisyenlerimizin katıldığı bu konferansta çok önemli bildiriler sunuldu.

Projemizin kapanış toplantısını Dünya Kadınlar Gününe rast getirdik, 7 Mart 2012 
tarihinde düzenlediğimiz bu toplantıda ben çok sevindim Nur Hanım anlattı, yanında 
otururken dedim ki “Ne kadar isabetli iş yapmışız demek ki” Ödül düzenleyebiliriz 
diye bir fikir atmıştım, ben o jürinin de başındaydım. Bir yarışma düzenledik. Dedik 
ki “Türkiye’de gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten işyerlerimiz vardır, bir 
yarışma açalım kendilerini ifade etsinler” Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir akademisyen 
hocamızı da davet ettik jüriye, kriterlerini belirledik ve web sayfamızda ilan ettik. İşte 
büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli, küçük ölçeği ayırdık işyerlerimizi, orta 
ölçekte işte Nur Hanımlar SUTEKS Tekstil olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” 
ne layık görüldüler, bunu da basının ve kamuoyunun huzurlarında bakanlığımızda 
kendilerine takdim ettik.

Kendilerinin motive olduğunu duymak, beni mutlu etti, çünkü kendisi de bir işkadını 
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ve ayı zamanda TÜSİAD gibi önemli bir kuruluşun temsilcisi olarak buraya katıldılar. 
Motive edebildiysek bizim yaptığımız işle, eylemle, biz bundan bir bürokrat olarak 
mutlu oluruz.

Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğinin farklı konularda ön plana çıkarmayı amaçlayan 
röportajlar yaptık, protestler hazırladık, web sayfası kurduk ki halen web sayfamız faaldir, 
isteeşitlik.org web sayfası, proje bitmesine rağmen projenin sürdürülebilirliği açısından 
bizim için çok önemlidir. Sürekli haberleri güncelliyoruz, dokümanları yüklüyoruz, 
farklı kurumların uyguladıkları projeleri web sayfamıza taşıyoruz. Bu bizim için çok 
önemli. İşte “Proje bitti, bu iş bitti” söz konusu değildir. 18 ay devam eden bu projenin 
biz bakanlığımızda ilelebet devam etmesini planladık. “Bunun için ne yaptınız?” diye 
bir soru sorun bana. İşte “Eğiticilerin eğitimini gerçekleştirdik” Bu konuda çok nitelikli 
uzmanlarımız eğitim aldılar, bakanlığımız eğitim planına toplumsal cinsiyet eşitliği ile 
ilgili konu başlığı koyduk, bu eğiticilerimiz her yıl bakanlığımızda verilecek eğitimlerde 
eğitici olarak görev alacaklar ve bu konu başlığı altında kadın erkek tüm çalışanlarımızı 
eğitecekler.

Ülkemizde son 10 yıldır bu konuda ciddi manada gelişmeler var ama yeterli mi? Tabi 
ki yetersiz. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Kanunu çıktı 5840 sayılı biliyorsunuz, komisyon başkanımız da katıldılar, destek verdiler. 
O komisyona biz bu projeyi hem Güldal Akşit Hanımın başkanlığı döneminde bir kez, 
Sibel Hanımların başkanlığı döneminde de iki kez bu projeyi Sayın Milletvekillerimize 
sunma imkânı verdiler bize. Bizim için bu çok önemliydi. Şuanda kendileri de bir 
proje yürütüyorlar. Bizim aradığımız 10 tane kanun vardı, bu 10 tane kanunu kendileri 
taramadan alıp kullanacaklar. Çünkü 30 tane kanunu taramayı planlamışlardı kendi 
projelerinde. Dolayısıyla onlara da bu şekilde çok büyük bir destek vermiş olduk.

“Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yine 
Başbakanlık Genelgesi çıktı biliyorsunuz 2010 yılında, 2010’un 14 sayılı bir genelge 
çıktı, kadın istihdamı alanındaki mevcut sorunların tespiti ve bu sorunların giderilmesine 
yönelik tedbirleri içeren bir genelgeydi.

Yine 2011/2 sayılı Mobbing Genelgesi çıktı Başbakanlık tarafından. Bakanlığımız 
Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde bu konuyla ilgili bir Komisyon kuruldu, bu 
Komisyon, psikolojik tacizle ilgili bir strateji belirlemeyi amaçlıyor, farklı görevleri de 
var.

Yine Çalışma Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 170 vasıtasıyla psikologlar vasıtasıyla 
çalışanlarımıza yardım ve destek sağlıyoruz. Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunun 
çalışmaları bu şekilde devam ediyor.

Ben sözlerimi burada bitirirken bu toplantıyı düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumuna 
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ve panelde sunum yapan değerli arkadaşlarımı ve değerli siz katılımcılara çok teşekkür 
ediyorum, bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum.

Oturum Başkanı: - Evet, ben de tekrar sayın genel müdür yardımcımıza teşekkür etmek 
istiyorum, değerli katkılarından dolayı.

Bu arada Mobbing Genelgesinden bahsetti kendileri, belki bilmeyenler olabilir, bizde 
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu yıl içerisinde bir Mobbing Komisyonu kurduk, 
işyerinizde Komisyon Başkanlığını da ben yürütmekteyim. Çok değerli çalışma 
arkadaşlarımız var. Çalışmalarımıza yeni başladık ama ayda bir kez düzenli olarak 
toplanıyoruz ve kendi kurumumuzdaki bu kapsama girebilecek bir takım şikâyetleri 
değerlendiriyoruz. Kendi sistemimizde uygulamalarımızda bir takım hatalarımız 
varsa, onların üzerine eğilmeye çalışıyoruz. Yöneticilerimizle bu konuları tartışıyoruz 
toplantılarımızda, gündeme getirip bir takım önlemler almaya çalışıyoruz.

Bu arada tabi kadınların bu eşitsizliği ortadan kaldırma noktasında pes etmemeleri 
gerekiyor, ben de belki sonuç cümleleri olarak bunlarla bağlamak istiyorum.

Pes etmediğimiz sürece bazı hedeflere ulaşabileceğiz. Tabi erkeklere de düşen çok 
önemli bir görev var, o da kadınları pes ettirmeye çalışmamaları ve bu noktada destek 
olmaları, katkılarını esirgememeleri.

Biz kadınlar olarak 2 yıl önce bir kadın yönetici ve kadın çalışanlar olarak bir dernek 
kurduk. Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği. Dayanışma derneği 
ama buraya destek veren çok sayıda erkekler de var, yani kuruluş aşamasında daha 
sonraki çalışmalarımızla düzenlediğimiz aktivitelerde. Kendilerine bu vesileyle teşekkür 
etmek istiyorum ama gerçekten biz sadece kadınlar olarak ya da sadece işte çalıştığımız 
ortamlarda işyerinde bize düşen vazifeleri yerine getirerek de yeterli olamayabiliyoruz, 
bunun dışındaki çalışmalara da katılmamız gerekiyor ve erkeklerin de katılması 
gerekiyor. Hepimizin sorunu bu sorun, gelecekte çocuklarımızın sorunu, dolayısıyla 
sadece kadınların sorunu değil, bu eşitsizliğin giderilmesi. 

Zaten tek başına bir takım sorunları çözmek de mümkün değil. Dolayısıyla hem erkekler 
kadınlar olarak hem kamu kurum ve kuruluşları olarak aramızdaki diyaloğu, işbirliğini 
geliştirerek, sivil toplumla, üniversitelerle, özel sektörle bu alanda yapılabileceklerde 
hem iş bölümü yaparak hem işbirliğini arttırarak rakamlarla Şeref Hocamız ortaya koydu, 
bu tabloyu hep birlikte değiştirebileceğimizi önerik olarak benim inancım sonsuz. Bu 
noktada ümit ediyorum ki bundan sonraki çalışmalarda da birlikte hareket etme imkânı 
buluruz.

Tekrar ben değerli katılımcılara ve sizlere sabırla burada dinlediğiniz için teşekkür etmek 
istiyorum.
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Soru-cevap bölümüne çok vaktimiz kalmadı diye düşünüyorum ama bir iki soru alalım mı 
yine de ne dersiniz? Ondan sonra da plaketlerimizi takdim edeceğiz. Yemeğe geçeceğiz. 
Yemekten sonra çalıştay bölümümüz var 5:30’a kadar. 553 No’lu odada. Katılacakların 
bilgisi vardır ama ben tekrar hatırlatma noktasında iletmiş olayım. 553 No’lu odada.

Buyurun Metin Bey.

Dinleyici Metin Suna- Özellikle bu toplantıyı temsil eden Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 
siz değerli panelistlere teşekkür ediyorum.

İsmim Metin Suna, İnsani Değerler Derneği adına katılıyorum toplantıya. Bizleri buraya 
davet eden yetkililere de teşekkür ediyorum.

Sabahtan beri çok dikkatli bir şekilde izledim, dinledim, dinlemeye çalıştım. Kendimce 
notlar almaya çalıştım ama benim kafamdaki bu eşitsizliği bozan bir hadise var, bunu ben 
özellikle Yıldız Hocamla paylaşmak için söz aldım. Yine katılımcıların da bilmesinde 
fayda var diye düşünüyorum.

Biz bir erkeğiz ve karşımızda da bayanlar var. Kadınlar aleyhine bozulmuş bir 
dengesizlikten bahsediyoruz. Teknik çalışmalar, kanuni çalışmalar veya sosyal çalışmalar 
diye hepsi bu dengeyi kurma adına ve panelleri bu çalıştaylarla bu dengeye getirme adına 
yapılıyor.

Şimdi burada bir kız babası ve bir oğlan babasıyım, burada hepimiz doğduk, gençliğimizi 
yaşadık ve evlendik, Allah herkese nasip etsin. Şimdi çocuklarımızı büyüteceğiz, 
evlendireceğiz, dede olacağız.

Şimdi burada gördüğüm bir kritik nokta var, yani bunları ben bir erkek olarak ben 
değiniyorum ama bayanlardan duymadım ben bunu, bunun, İnsani Değerleri Derneği 
kurucusu ve yöneticisi olarak da uygulayan bir baba oldum, onun için paylaşmak isterim 
sizinle.

Çocuğumuzu üniversitelerde yetiştiririz, demokrasiyi veririz, kadın haklarını da savun 
deriz ama iş evlilik noktasına geldiğinde bir gençle anlaşır, çok güzel bir seviyeye 
getirir, iş anne babaya kalır. Anne babadan yardım istenilir, anne baba da üzerine düşen 
görevi yapar ve o bildiğimiz töre, o töre nedir, o kızımızı oğlumuza istemeye gideriz biz. 
Onu istediğimiz noktada biz bu dengesizliği bozmuş oluyoruz. Burada dominantlık ve 
çekiniklik devreye giriyor. Şimdi o kız çocuğunu oğlumuza istediğimiz noktada ki ikisi de 
insan, yani bir insanı bir insana istenmesi kadar bence abes başka bir şey düşünemiyorum. 
O noktada biz bayanları eşitsizliğin altına ve erkek tarafından da baskınlık rolünün 
üstlendiği hadiseye getiriyoruz. Ben bunu yaşamadım ve kızımızı istemeye gidince de 
ben istemedim kızı. Ben “Çocuklarımız karar vermişler, sizler de kız babası, kız annesi 
olarak da, bizler de oğlan babası, oğlan annesi olarak da bu evliliğe izin verelim, gençler 
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evlensin” diye önünü açtım ve bunu tahmin ediyorum ben başlatmış oldum. Bundan da 
mutluluk duyuyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum, görüşünüzü 
istiyorum efendim.

Prof. Dr. Yıldız Ecevit- Teşekkür ederim. Soru değildi bana göre. Haklı bir saptamaydı, 
doğru bir saptamaydı, ne güzel. Hatta dışarıda bir lokantada da buluşabilirdiniz kız 
ailesiyle, eşit koşullarda olurdu.

Bunlar küçük şeyler ama önemsedim. Tebrik ederim hakikaten, küçük şeyler olmakla 
birlikte.

Şimdi ataerkillik dediğimiz toplumun dokusuna sinmiş, biz farkında bile değiliz, rolleri, 
görevleri yaparken burada bir beis görmüyoruz, adettir diyoruz değil mi, kültürel 
diyoruz, giyiniyoruz kuşanıyoruz, şekerimizi, çikolatamızı alıyoruz, kız evine gidiyoruz. 
Bunları şeyden ayrı düşünüyoruz, çok demokratik bir aileyiz ama bu davetiniz, doğru 
çok güzel bir nokta yakaladınız, o zaman her şeyi hayatımızdaki her şeyi eşitliği bozuyor 
mu, bozmuyor mu diye bakmak lazım. Onun içindir ki zaten 17-14 yaşındaki genç kız 70 
yaşındaki bir erkeğe veriliyor, satılıyor. Bunları söylemedik, bugün burada konuşmadık, 
şiddetten bahsetmedik. O kadar çok şey var ki aslında bugün konuştuğumuz istihdamda 
eşitlik lüks kalıyor onun yanında, yani şiddet şuanda kadınlar öldürülüyor, yani ciddi 
şekilde cinayet var. 

Bir gazete sütununda yazılmış bir ifade var, yani “Türkiye mezbahaya döndü” deniyor, 
ağır bir kelime. Yaktı içimi ve unutamadım belki de kullanmamak lazım ama böyle bir 
yerdeyiz şuanda. Onun için bugün keyifli bir ortamda birbirimizi anlayarak istihdamda 
eşitliği konuşuyoruz ama şuanda kadınlar öldürülüyor. Onun için sizi bir kız babası 
olarak sizin saptamanızı çok değerli buldum. O zaman her şeyimize bakalım, babalar 
olarak kız çocuklarının başını okşarken, erkek çocukların başını okşarken ne tür öğütler 
verdiğimize bakalım, hangi mesleğe yönlendirdiğimize bakalım. Kızımıza ne tavsiye 
ettiğimize bakalım. Kolay yoldan evlenmesi mi tavsiye ediyoruz, yoksa mücadele 
etmesini mi? Ya da evimizdeki kaynakları elimizdeki kaynakları kız çocuğumuza ve 
erkek çocuğumuza eşit dağıtıyor muyuz evde? Ona bakalım. 





ÇALIŞTAY KAPSAMINDA
SUNULAN BİLDİRİLER
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Özet

Kadınlar tarih boyunca toplumsal üretime katılmışlardır. Fakat çalışma yaşamında asıl 
yer almaları özellikle ücretli olarak, Sanayi Devrimiyle birlikte gerçekleşmiştir. I. ve II. 
Dünya savaşlarından sonra ise, çalışan kadınların sayısında önemli bir artış meydana 
gelmiştir. 

Ülkemizde, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında kadınlar işgücüne çoğunlukla tarım 
sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak katılmışlar, 1950’lerdeki kırdan kente göçle birlikte 
gerçek anlamda ücretli olarak çalışmaya başlamışlardır. Ancak kırsal bölgelerden 
gelen kadınlar nitelik ve eğitimlerinin yetersizliği gibi nedenlerle sorunlar yaşamış, ya 
niteliksiz, düşük ücretli, kayıt dışı işlerde çalışmışlar ya da evlerine çekilmişlerdir. 

Kadınlar hem çalışma hayatına girişte hem de çalışmaları esnasında çeşitli sorunlar 
yaşamaktadırlar. Eğitim seviyesinin düşüklüğü, kayıt dışı istihdam, düşük ücretler, 
çocuk/yaşlı bakımı, toplumdaki ataerkil yapı bu sorunlara örnek olarak gösterilebilir. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “çalışma yaşamında kadın ve erkeklere fırsat 
eşitliği sağlanması” önemli bir sorundur. Kadınlarla erkeklere eşit fırsatlar sağlama 
konusundaki girişimler ulusal ve uluslararası alanda pek çok düzenleme yapılmasına 
neden olmuştur. 

Günümüzde, Türkiye’de ve dünyada kadın istihdamı ile ilgili problemlerin kapsamlı 
çözümlere ihtiyacı vardır. Toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla kadın işgücü ile ilgili 
sorunlar azaltılarak, kadınlar eşit haklar ve pozisyonlarla işgücü piyasasındaki yerlerini 
alabileceklerdir.

Giriş

İlkel toplumlardan günümüze kadar üretim sürecinin çeşitli aşamalarında yer alan kadın 

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI:
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
KADIN ÇALIŞANLAR

Orhan YAVUZ
Sosyal Güvenlik Uzmanı
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yerleşik düzene geçişle birlikte göçebe yaşam tarzındaki hakim statüsünü kaybetmiş 
ve günümüzde de var olan evin geçimini sağlama görevinin erkeğe ait olduğu kadının 
ise öncelikli görevinin ev işleri ve çocuk bakımı olması gerektiği şeklindeki geleneksel 
düşüncenin tarih boyunca devam etmesi kadının çalışma hayatında hep ikinci planda 
kalmasına neden olmuştur.

Sanayi Devrimi öncesinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadının pek de görünür olmayan 
emeği Sanayi Devrimi ile birlikte fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır. Fabrikalarda 
çalışacak işçi ihtiyacı emek talebini artırmış, kadınlar da ailelerinin geçimine katkıda 
bulunmak adına ücret karşılığında çalışma hayatına dahil olmuşlardır. Ancak ücretsiz 
aile işçiliğinden ücretli işçi statüsüne geçiş kadın emeğinin ikincil statüde algılandığı 
toplumsal bakış açısını değiştirmemiş, kadınlar iş hayatlarının yanında ev işleri, çocuk 
bakımı vb. görevlerin asli sorumlusu olmaya devam etmişlerdir. Üzerlerindeki yük ciddi 
şekilde artan kadınların, fabrikalarda da ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma süreleri 
ile karşı karşıya kalmaları çalışma hayatında özellikle kadın çalışanları koruyan özel 
düzenlemeler yapılması gerekliliğinin fark edilmesine yol açmıştır. 

Çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde 
korunması amaçlı düzenlemelerin yapılmasına neden olmuştur. Ülkemizde de Avrupa 
Birliği’ne adaylık sürecinde kadın istihdamının artırılması, kadınlara yönelik ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması ve çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm 
üretilmesi amacıyla Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda çalışma mevzuatında 
önemli değişiklikler yapılmaya devam etmektedir. Ancak özellikle Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde kadın istihdamı oranlarının hayli düşük olduğu 
görülmektedir. 

Eğitim seviyelerinin düşük olması, bilgi ve beceri eksikliği yüzünden vasıflı işlerde 
tercih edilmemeleri, yine bilgi ve beceri eksikliği yüzünden kayıt dışı işlerde düşük 
ücretlerle ve sosyal korumadan yoksun bir şekilde çalışmak zorunda kalmaları, düşük 
ücretli ve geçici işlerde çalışmaları, bakım hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı ev ve 
iş yaşamlarını birlikte yürütememeleri, kırdan kente göç gibi birçok sorun kadınların 
işgücü piyasalarına girişlerine engel oluşturmaktadır.

Türkiye’de Kadın İstihdamı

Türkiye’de kadınların işgücü piyasasında etkin olarak yer almaları, Cumhuriyet 
Dönemi ile başlamıştır. Bu nedenle Türkiye’de işgücü piyasasındaki kadınların konumu 
Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmelidir.
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Cumhuriyet Dönemi Öncesi Kadın İstihdamı

Göçebelik döneminde Türklerde kadın, erkek gibi ata binmiş, ok atmış, kılıç kullanıp 
savaşlara katılmıştır. Kadınlar, aşiret içindeki toplumsal yaşam ve üretime yoğun biçimde 
katılmışlardır.1

XI. yüzyıldan itibaren Türk kadını açısından durumun dramatik bir biçimde değişmeye 
başladığı görülmektedir. Bir yandan göçebelikten yerleşik tarım toplumuna geçiş süreci 
diğer yandan İslam dininin yayılmasıyla birlikte geleneksel kültür değerlerinin terk 
edilmesi, kadının bireysel ve toplumsal konumunu giderek geriletmiştir.2

Osmanlı Devleti’nde kadının toplumsal gelenek ve görenekler çerçevesinde konumunun 
korunduğu ve evinde ailesinin geçimine katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu dönemde 
dokuma, maden, savaş sanayii gibi geleneksel sanayi kollarında ücret karşılığı çalışan 
kadınlara nadiren rastlanmaktadır.3

XVI. ve XVII. yüzyıllardan itibaren Osmanlı yönetici sınıfının İslami kurallar 
çerçevesinde kadınların erkeğin arka planında kalması gerektiği görüşüyle aldıkları 
kararlar, kadınların toplumsal yaşamda birçok kısıtlamayla karşı karşıya kalmalarına 
neden olmuştur. Bu sebeple Osmanlı döneminde kültürel anlamda ürün veren kadınların 
sayısı oldukça azdır.4

Kadınların toplumsal statüsü açısından Tanzimat Fermanı önemli bir dönüm noktası 
olmuş, 1839 Tanzimat Fermanıyla birlikte kadınlara bir takım haklar verilmiştir. Bu 
dönemde batıda başlayan sanayileşme süreci, Osmanlı toplumunu da etkilemiş, kölelik 
ve cariyelik kaldırılmış, kız ve erkek çocuklara veraset haklarında eşitlik sağlanmıştır. 
Toplumsal ilerlemede eğitimin rolünün önemli olduğu düşüncesi, kadınlara yönelik 
ebelik kursları, kız ortaokulları, sanayi okulları ve kız öğretmen okulları açılmasına 
neden olmuştur.5

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında, erkeklerin büyük bir kısmının askere 
alınması neticesinde ortaya çıkan işgücü açığı kadınların ekonomik hayata daha fazla 
katılımını doğurmuş ve kadınlar hemen her sektörde çalışma hayatında daha fazla yer 
almaya başlamışlardır. Bununla birlikte, savaş sonrası erkeklerin terhis olmasıyla birlikte 
kadınların büyük kısmı yine geleneksel ev işlerine geri dönmüşlerdir.6

1 Parlaktuna, 2010, s.1220.
2 Kaymaz, 2010, s. 335
3 Parlaktuna, 2010, s. 1220.
4 a.g.m., s. 1220.
5 a.g.m., s. 1220.
6 Berber & Yılmaz Eser, 2008, s.3.



Türkiye’de Kadın İstihdamı: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Kadın Çalışanlar

72

1915 yılında gerçekleştirilen ve ülkenin sanayi bakımından en gelişmiş yörelerindeki 
önemli sanayi kuruluşlarını kapsama alan 1913-1915 Sanayi Sayımı’nın sonuçlarına 
göre, ülkenin en önemli sanayi kuruluşlarında çalışanların yaklaşık üçte biri kadındır.7

Bu oran beklenenin üzerinde olmakla birlikte, yine de Batı Avrupa ülkelerinin gerisindedir. 
Kadınların sanayi kollarına dağılımı da dengeli değildir ve daha çok geleneksel sanayi 
kolları olarak bilinen dokuma ve gıda sektöründe yoğunlaştıkları görülmektedir. Çalışan 
kadınların yaklaşık %95’lik kısmı bu faaliyet alanlarındadır. Sanayi Sayımı dışındaki 
bilgiler ise kadınların çalışma hayatındaki yerinin bu alanlarla sınırlı olmadığını, sayımda 
yer almayan birçok faaliyet alanında da kadın emeğinin önemli boyutlarda olduğunu 
ortaya koymaktadır.8

Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Kadın İstihdamı

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte Türkiye, yeni bir devlet olarak 
çağdaş bir yapılanma sürecine girmiştir. Toplumsal hayat ile ilgili yapılan birçok 
inkılap kadınları da olumlu etkilemiş ve kadınların çalışma hayatında yer alabilmeleri 
kolaylaşmıştır.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni anayasa yürürlüğe girmiş, kurum ve kuruluşlar çağın 
gereklerine uygun bir şekilde yenilenmiş ve eğitime verilen önem özellikle kadınların 
lehine bir durum oluşturmuştur. 1924 yılında “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” nun kabul 
edilmesiyle kadın erkek ayrımı yapılmaksızın tüm çocuklar için ilköğrenim zorunlu 
tutulmuş, 1926 yılında “Medeni Kanun” un kabul edilmesiyle de kadının erkeğin sahip 
olduğu haklara sahip olmasına çalışılmıştır. 1930 yılında kadınların belediye seçimlerine 
katılması kabul edilmiştir. 1934 yılında ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış, 
bunun sonucunda da TBMM’de 18 kadın milletvekili yer almıştır.9

Zaman içerisinde reformlara devam edilmiş, kadın çalışanların durumlarını iyileştirmek 
adına yasaların çıkarılmasına hız verilmiştir. Kadın işçileri korumak üzere 1930 yılında 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla kadın işçilerin yanı sıra 
çocuk ve genç işçilerin de çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir.

Türkiye, İkinci Dünya Savaşına girmemiş olsa da, seferberlik nedeniyle erkek işgücünün 
önemli bir bölümü silah altına alındığı için işgücünde meydana gelen azalma çocuk 
ve kadın istihdamı artırılarak kapatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca konunun bir de hukuki 

7 Makal, 2010, s. 18.
8 Makal, 2010, s. 18.
9 Tatlıdil, 1992, s. 5.
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boyutu bulunmaktadır. Savaş koşullarında çıkarılan 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu 
uyarınca yapılan düzenlemelerle İş Kanunu’nun bazı maddelerinin askıya alınması, bu 
kanunun bireysel iş ilişkileri alanında ücretli çalışanlarla ilgili koruyucu hükümlerini 
zayıflatmıştır. Bu çerçevede kadın ve çocuk işçilere ilişkin bazı düzenlemelerin de askıya 
alınması işveren açısından kadın ve çocukların daha geniş ölçüde çalıştırılmalarını 
kolaylaştırmıştır.10

1945 yılında Türkiye’de yürürlüğe giren ilk sigorta kanunu olma özelliğini taşıyan “İş 
Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu” kabul edilmiştir. Cinsiyete 
göre ücrette ayrım yapılamayacağına dair kanun 1950 yılında kabul edilmiştir. Bu 
kanunla, iş sözleşmelerinde ve hizmet akitlerinde eşit verimlilikte çalışan kadın ve erkek 
işçilere sadece cinsiyet farklılığı sebebiyle farklı ücret verilemeyeceği yasalaştırılmıştır.11

Cumhuriyetin ilanından 1950’li yıllara kadar olan dönemde yapılan kanuni düzenlemelere 
ve ücretli çalışan kesimin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalara 
rağmen tarım sektörünün ağırlığı devam etmiş, ekonomi ve toplumdaki geleneksel 
yapının etkisi ile de kadınlar tam anlamıyla ücretli olarak istihdama katılamamışlardır. 
Kentleşmenin düşük olduğu bu dönemde kadınlar daha çok kırsal yörelerde ailelerine ait 
topraklarda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmışlardır.

Türkiye’de kadının gerçek anlamda tarım dışı işgücüne katılımının 1950’lerden sonra, 
kırdan kente göçle oluşan hızlı kentleşmeyle birlikte gerçekleştiği söylenebilir. 1950’li 
yıllarda tarımda makineleşmenin ve tarım dışı iş olanaklarının artması, köyden kente 
göçü tetiklemiştir.12 Kente göç edilmesi, kent yaşamına uyum ve zihniyet değişmeleri, 
aile yapısında ve aile içi ilişkilerde de bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiş ve 
kadının toplumsal konumunu ve çalışma yaşamındaki yerini etkilemiştir.13

Kırsal yörelerde üretici durumda olan aile kente geldiğinde tüketici pozisyona geçmiştir. 
Ailenin bu tüketim ihtiyaçlarını dışarıdan karşılama zorunluluğu daha çok gelir elde 
etme zorunluluğunu doğurmuştur. Bu durumda ailedeki kadınların da gelir elde etme 
faaliyetine katılmaları bir gereklilik halini almıştır. Ancak bu gereklilik kadınların ücretli 
işgücüne girmelerinin yavaş bir şekilde gerçekleşmesine engel olamamıştır. Çünkü iş 
bulmak özellikle de kırsal yörelerden göç etmiş, niteliksiz kadın işgücü için pek de 
kolay olmamıştır. Diğer taraftan toplumsal değerler ve aile yapısı da kadının ev dışında 
çalışmasını sınırlandırmıştır.

10 Makal, 2010, s. 24.
11 Büyüknalbant, 2009, s. 44.
12 Bildirici & Anafarta, 2001, s. 58.
13 Berber & Yılmaz Eser, 2008, s. 3.
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Türkiye ekonomisi 1970’li yılların sonunda ciddi boyutlara ulaşan yüksek enflasyon ve 
ödemeler bilançosu açıklarını kontrol altına alabilmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) 
destekli istikrar tedbirleri uygulamaya başlamış, ihracata yönelik sanayileşme ön plana 
çıkarılırken tarımsal girdilere uygulanan sübvansiyonlar önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu 
gelişmeler de kadının işgücüne katılım oranlarındaki düşüşü durdurmamıştır. Çünkü 
tarımda istihdam edilen kadın işgücü oranı düşerken, sanayi ve hizmetler sektöründe 
kadın istihdamı aynı düzeyde artmamıştır.14

Kadınlar 1950’li yıllarda çoğunlukla tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak istihdam 
edilirken, kırdan kente göç ve tarımsal nüfusun düzenli olarak azalmasıyla birlikte, 
tarımsal faaliyetlerden kopan kadınların çoğunluğu eğitim düzeylerinin yetersizliği gibi 
nedenlerle kentlerde işgücüne dahil olamamıştır. Tarımsal nüfustaki düşüşe rağmen 
1980’lerin sonunda tarım sektörü hala toplam istihdamın yarıya yakınını içermeye 
devam etmektedir.15

Kadınların zaman içerisinde yükseköğrenim görme, işinde yükselerek iyi bir kariyer 
elde etme çabası artmakla birlikte, işsizlik, kadın endüstrilerinin olumsuz koşulları, 
düşük ücretler gibi unsurlar kadınların işgücüne katılımının düşmesine yol açmıştır. 
Ayrıca 1990 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önceki eski Medeni 
Kanun’un 156 ncı maddesi kadının belirli bir mesleği icra edebilmesi için evin reisi 
durumundaki erkekten izin alması zorunluluğunu getirmekteydi. Kadının çalışmak için 
eşinin iznine gerek duyması, işgücüne katılım oranlarının düşmesine neden olmuştur.16

2000-2002 yıllarında dikkat çekici bir şekilde erkeklerin işgücüne katılım oranları düşüş 
içindeyken kadınların işgücüne katılım oranlarında bir artış söz konusudur. Bunun 
nedeni Türkiye’de 2000-2001 yıllarında yaşanan ekonomik kriz neticesinde birçok 
erkeğin işsiz kalması ve kadınların ailelerinin geçimine katkıda bulunmak adına işgücü 
arzında bulunmuş olmalarıdır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde ailede bir kişinin 
işsiz kalmasının ailenin diğer üyelerinin parasal gelir tercihlerini ve işgücüne katılım 
oranlarını etkileyip daha önce çalışmayan aile üyelerinin de iş aramaya başladığı bu 
duruma “İlave İşçi Etkisi” denmektedir.17

14 Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 64.
15 Sosyal-İş Sendikası, 2010, s. 16.
16 Gürol, 2007, s. 147.
17 Ekmekçi, 2004, s.7.
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Tablo 1: Ülkelere göre kadınlarda istihdam oranları, 2005-2010 (15-64 yaş grubu, %)

İstihdam Oranı
Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Avusturalya 64.6 65.5 66.1 66.7 66.3 66.2

Kanada 68.2 68.8 69.9 70.1 69.0 68.8

Danimarka 71.9 73.4 73.2 73.9 73.1 71.1

Fransa 58.4 58.6 59.7 60.4 60.0 59.9

Almanya 59.6 61.4 63.2 64.3 65.2 66.1

Yunanistan 46.1 47.4 47.9 48.7 48.9 48.1

İtalya 45.3 46.3 46.6 47.2 46.4 46.1

Japonya 58.1 58.8 59.5 59.7 59.8 60.1

Hollanda 64.1 65.4 67.5 69.3 69.6 69.4

İsveç 71.8 72.1 73.2 73.2 70.2 70.3

İngiltere 66.7 66.8 66.3 66.9 65.6 65.3

ABD 65.6 66.1 65.9 65.5 63.4 62.4

OECD Toplam 55.9 56.7 57.2 57.6 56.7 56.7

Türkiye 22.3 22.7 22.8 23.5 24.2 26.2

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2011

2005 yılı ve sonraki döneme baktığımızda ülkemiz kadın istihdamı oranlarının özellikle 
gelişmiş ülkelerdeki kadın istihdamı oranlarının bir hayli gerisinde olduğunu görmekteyiz. 
Bu oranlar tüm dünyanın üzerinde durduğu, çözüm üretmek için ayrıcalıklı politikalar 
geliştirdiği önemli sorunlardan biri olan kadınların düşük istihdamının Türkiye açısından 
daha da öncelikli olduğunu göstermektedir.

Yapılan araştırmalar ve ülkeler arası karşılaştırmalar uzun dönem potansiyel büyüme 
ile kadınların işgücüne-istihdama katılım oranları arasında pozitif ve güçlü bir ilişkinin 
olduğunu göstermektedir. Kadınların çalıştığı ailelerde tasarruf oranları daha yüksektir. 
Diğer taraftan kadınların çalıştığı ailelerde doğurganlık oranının ve çocuk ölümleri 
oranının düştüğü, bütçelerinden sağlık ve eğitime daha büyük pay ayırabildikleri 
görülmektedir. Bu da çalışan kadın sayısının artmasının genç kuşakların daha iyi 
eğitilmesine ve daha sağlıklı yetişmelerine katkı yapacağı anlamına gelmektedir.18

Kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalar uygulayabilmek ya da kadınların çalışma 
hayatında karşılaştıkları sorunları önleyici tedbirler alabilmek için kadın istihdamının 

18 Gürsel, Uysal & Acar, 2011, s. 1.
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özellikleri incelenmeli, kadınların işgücüne katılımlarını engelleyen faktörler tespit 
edilmeli ve bunları en aza indirmeye gayret edilmelidir.

Türkiye’de Kadınların İstihdama Katılımını Engelleyen Faktörler

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, genellikle eğitim seviyesi düşük, vasıflı 
olmayan kadınların çoğu tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarımsal alanlarda çalışanların 
çoğunluğunu kadınlar oluştururken, kentsel bölgelerde yoğun olarak çalışanlar 
erkeklerdir. Tarımda çalışabilmek için vasıflı emeğe ihtiyaç duyulmazken kentlerde iş 
hayatına girebilmek için daha nitelikli beşeri sermayeye ihtiyaç olması kadınların ev 
kadını rolüyle sınırlı kalmalarına neden olmaktadır.19

Küreselleşme süreciyle birlikte vasıfsız işgücüne olan talebin azalmasıyla düzenli ücretli 
kadın emeğinin gelişme şansı azalmıştır. Çalışmak isteyen düşük vasıflı kadınlar, ücretli 
işlerden giderek evde yapılan gelir getirici faaliyetlere yönelmeye başlamışlardır. Kadının 
kayıt dışı sektörde istihdamı olarak değerlendirilebilecek bu gelişme, küçük ölçekli 
işyerlerinde kadınların düşük ücretle ve sigortasız olarak çalıştırılmaları biçiminde 
olabileceği gibi evde parça başına iş yapmaları şeklinde de olabilmektedir.20

İşletmelerin rekabet güçlerini artırma adına taşeronlaşmanın artması, kayıt dışı ve düşük 
ücretlerle çalışan emek tercih eden küçük ölçekli işletmelerin de sayısının artmasına 
neden olmuştur.  Konfeksiyon atölyeleri bu alanda önemli bir işgücü talebi yaratmakta 
olup, maliyetleri düşük tutmak amacıyla aile, akraba ve komşuluk ilişkilerini devreye 
sokarak ucuz emek kullanmaktadırlar. Kadın emeğinin önemli bir kısmının kayıt dışı 
işletmelerde ücretsiz ya da çok düşük ücretli olarak çalıştığı ve Türkiye’de kadın 
istihdamının temel dinamiğinin kayıt dışı çalışma ve ev eksenli üretim alanlarında ortaya 
çıktığı bilinen bir durumdur.21

Kadınların işgücüne katılımını sınırlayan etmenler sadece işgücü piyasasının yapısından 
kaynaklanmamakta, toplumsal değerler ve aile yapısı da kadınların iş hayatına katılıp 
katılmamalarında ya da çalışmaktaysalar devam edip etmeme noktasında karar alma 
süreçlerinde etkili olmaktadır. Örneğin evlenme ve çocuk sahibi olma çoğu zaman 
kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları önemli sorunlardan biri olarak karşılarına 
çıkmaktadır. Bakım hizmetleri konusunda kamusal hizmet kurumlarının yeterli 
olmaması, aile bütçesinin bakım hizmetlerini karşılayabilecek düzeyde olmaması gibi 

19 Çolak, 2003, (çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1096.
20 Toksöz & Erdoğdu, 199, s. 67.
21 Atılgan, 2005, s. 33.
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nedenler kadınların bu sebepten dolayı çalışma hayatlarını sonlandırmalarına neden 
olabilmektedir.

Kadınların işgücü piyasasına katılımını engelleyen faktörleri aşağıdaki başlıklar halinde 
gruplandırabiliriz;

Eğitim Düzeyi, Bilgi ve Beceri Eksikliği

Yetersiz eğitim düzeyi, bilgi ve beceri eksikliği kadınların işgücü piyasasına katılımlarını 
engelleyen başlıca nedenlerdendir. Çünkü çalışma hayatına katılım oranı eğitim düzeyi ile 
orantılı olarak artmaktadır. Eğitim düzeyinin yüksek olması, kadın için çalışma hayatına 
girmeyi kolaylaştırdığı gibi kazancını ve iş tatminini artırmak suretiyle çalışmaya devam 
etme istekliliğini de korumasına yardımcı olmaktadır.

Tablo 2: Eğitim Seviyelerine Göre İşgücüne Katılım Oranları, 2009. 

Ülke İlköğretim Lise Üniversite Toplam

Yunanistan 40,0% 57,7% 85,0% 56,5%

İspanya 52,6% 69,5% 84,6% 65,7%

İtalya 32,8% 62,9% 77,6% 51,1%

Portekiz 63,4% 71,4% 89,8% 69,0%

Türkiye 22,0% 33,3% 70,5% 27,8%

Kaynak: Eurostat.22

Tabloda Güney Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de kadın işgücüne katılım oranları her eğitim 
düzeyi için ayrı ayrı gösterilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça kadınların işgücüne katılım 
oranları tabloda yer alan tüm ülkelerde yükselmiştir. Diğer taraftan Türkiye’de işgücüne 
katılım oranları her eğitim seviyesinde en düşüktür. Bununla birlikte eğitim düzeyi 
arttıkça Türkiye ile tabloda yer alan Güney Avrupa ülkeleri arasındaki kadınların işgücüne 
katılım oranları farkı önemli ölçüde azalmaktadır. Bu olgu da ekonomik faktörlerin 
kadınların çalışma yaşamına girmelerinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Kayıt Dışı İstihdam 

Türkiye’de kadının işgücüne katılımını etkileyen ve kentsel emek piyasalarında kadın 
işgücüne katılım oranlarının düşük olmasına neden olan bir başka unsur da son yıllarda 

22 Gürsel vd., 2011, s. 3.
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boyutları daha da büyüyen “kayıt dışı ekonomidir”. İstatistiklerde “çalışmıyor” olarak 
görünen bir kısım kentlerde yaşayan kadınların özellikle tekstil sektöründe fason üretim 
yapan işletmelerden ve toptancılardan parça başına iş aldığı, bunun dışında iğne oyası, 
dikiş, gündelikçi işçilik, örgü işi gibi işler yaptıkları bilinmektedir.23

2006 yılı  itibarıyla istihdamdaki 5,8 milyon kadının %49’u tarım, %15’i sanayi, %36’sı 
hizmet sektöründe çalışmaktayken, istihdamdaki 16.5 milyon erkeğin %20’si tarım, 
%29’u sanayi, %51’i ise hizmet sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin sadece %6’sı 
ücretsiz aile işçisi iken bu oran kadınlarda %39’dur. İstihdamdaki kadınların büyük 
bölümü kayıt dışı çalışmaktadır. İstihdamdaki kadınların %68’i sosyal güvenlik kapsamı 
dışında çalışmaktadır. Tarımdaki kadınların %99’u, sanayidekilerin de %47’si kayıt 
dışıdır.24

Kayıt dışı çalıştırma genellikle emek yoğun mal ve hizmet üreten küçük ölçekli işyerleri 
tarafından tercih edilmektedir. Rekabet gücünü artırmak için işgücü maliyetlerini azaltma 
adına işletmelerin tercih ettiği bir durumdur. Bu nedenle büyük işyerleri üretim sürecini 
bölerek üretimin bir kısmını fason olarak küçük işyerlerine yaptırmakta, küçük işyerleri 
de işgücünü kayıtsız çalıştırarak işgücü maliyetlerini düşürmektedir. Kentlerde kayıt dışı 
çalışan kadın ve erkeklerin oranları arasında belirgin bir fark olmamakla birlikte bazı 
işlerde kadınların daha yoğun olarak çalıştıkları bilinmektedir. Özellikle fason üretimin 
yoğun olduğu konfeksiyon sanayiinde çalışan kadınlar arasında kayıt dışı çalışanların 
oranı imalat sanayiindeki diğer işyerlerinden daha yoğundur.25

Kadınların kayıt dışı işlerde çalışmaları sosyal güvenlik alanında da haksızlıkları 
beraberinde getirmektedir. Kadın çalıştığı halde sosyal güvenlik sistemine dahil 
olmadığından emeklilik sistemi dışında kalmaktadır. Ayrıca kısa vadeli sigorta kolları 
kapsamında prim ödemeden sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kadın 
sosyal güvenlik sisteminden kendi çalışmaları dolayısıyla değil bakmakla yükümlü 
olunan ya da hak sahibi sıfatıyla yararlanmaktadır.26

Düşük Ücretler

“Kadınlara verilen işlerin genellikle geçici nitelikte ve düşük ücretli işler oluşu, istihdam 
alanında kadınların sayısının çok sınırlı kalmasına, işsizliğe geçiş hızının artmasına, kadın 

23 Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 67.
24 Çağlayan, 2009, s. 104.
25 Aydın, 1999, s. 90.
26 Kurt, 2009, s. 29.
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işgücü kalitesinin düşmesine ve kadınların uzun süreli istihdamının kısıtlanmasına yol 
açmaktadır. Kadınların yaptığı işin, aileye destek olmak için yapılan bir çalışma olduğu 
yolundaki yaygın görüş, kadınların, ekonomik büyüme döneminde gereksinim duyulan 
ve gerileme dönemlerinde bir kenara itilen yedek bir işgücü oluşturduğu düşüncesine yol 
açmaktadır.”27

Ülkemizde 5518 sayılı Kanun ile 1950’lerden bu yana “eşit işe eşit ücret” uygulaması 
zorunlu olmakla birlikte uygulamada; beceri, kıdem, liyakat vb. hususlara dayandırılarak 
kadınlara farklı ücretler verilebilmektedir.28

Çocuk ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Yetersizliği

Kadınların işgücüne katılımlarını engelleyen ya da kayıt dışı olarak çalışmak zorunda 
bırakan bir başka neden de çocuklu kadınların çocuklarını bırakabilecekleri yerlerin 
olmayışı veya pahalı oluşudur. Bu durum kadınların tamamen emek piyasasının dışında 
kalmalarına neden olabileceği gibi; onları tekstil, örme, terzilik gibi evde yapılabilen 
işlere de yöneltebilmektedir.29

Toplumsal cinsiyet temelli geleneksel bakış açısı, ev işlerini kadının omuzlarına 
yüklemiştir. Evin geçimini sağlama görevini de erkekten bekleyen bu görüş kadınların 
ev işleri, çocuk ya da hasta/yaşlı bakımı gibi önceliklerini yerine getirmeden çalışma 
hayatında yer almasını hoş karşılamamakta, bu durum ev işleri ve çalışma hayatını bir 
arada götüremeyen kadınların ya iş hayatına hiç dahil olmamalarına ya da ücretli olarak 
bir işte çalışmaktaysalar işlerini bırakmak durumunda kalmalarına neden olmaktadır.

Hanehalkı İşgücü Anketi ve araştırmalar, ülkemizde kadınların işgücüne katılımları 
önündeki temel engeli “ev ve aile sorumlulukları” olarak tanımladıklarını göstermektedir. 
İstihdamlarını destekleyici politikaların sınırlılığı, cinsiyet temelli iş bölümü, kayıt 
dışılık başta olmak üzere işgücü piyasasının şartları ve ücretlerin düşüklüğü bir araya 
gelince, ancak yükseköğretim almış ve görece yüksek ücret alan ve yüksek bakım 
hizmeti ücretlerini karşılayabilecek durumda olan kadınların istihdama erişebildikleri 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.30

27 Kocacık & Gökkaya, 2005, s. 211.
28 Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 69.
29 a.g.m., s. 67.
30 Markham, 2010, s. 9.



Türkiye’de Kadın İstihdamı: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Kadın Çalışanlar

80

Geleneksel Toplumsal Bakış

“Geleneksel kadınlık-annelik rolü ile evi dışında çalışan birey rolünü bir arada yürütme 
çabası istihdamdaki kadınların temel problemlerinden biri olarak görülmektedir.”31 
Kadın ücretli bir işte çalışıyor olsa bile ev işleri ve çocuk/yaşlı bakımı yine kendisinin 
yapması gereken işler olarak algılanmakta, bu durum pek çok kadının ev dışı istihdama 
katılımı tercih etmemesine neden olmaktadır. Günümüzde yeniden üretim sürecine 
katılım (yemek, ütü, temizlik, bulaşık yıkama gibi ev işleri ve çocuk/yaşlı bakımı vb.) 
birçok kadın tarafından adeta bir “meslek” olarak algılanmakta ve bu durum toplumsal 
normlar tarafından da beslenmektedir. Örneğin, TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 
“İşgücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı” verileri incelendiğinde (Ağustos 
2010), kadınların % 61,5’i “ev işleriyle meşgul” yanıtını vermiştir. Kadın ve erkek 
arasında ev içindeki keskin iş bölümü istatistiklere de yansımakta; erkeklerin çalışmama 
nedenleri arasında “ev işleriyle meşgul” yanıtı bir kategori olarak bile yer almamaktadır. 
Oysa bu durum istihdama katılan ya da katılmayan kadının evde yapması gereken işler ve 
yerine getirmesi gereken sorumluluklar arasındadır. Özetle, içinde hiyerarşi ve eşitsizlik 
barındıran “aile” kurumu, geleneksel toplumsal bakış açısından ötürü kadının ev dışı 
ekonomiye katılımını sınırlamaktadır.32

Tablo 3: İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı (bin kişi) 

Erkek Kadın

2010 Ağustos 2012 Temmuz 2010 Ağustos 2012 Temmuz

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

İşgücüne dahil olmayan nüfus 7.319 100,0 7.572 100,0 19.160 100,0 19.365 100,0

İş aramayıp, çalışmaya hazır 
olanlar 805 11,0 879 11,6 1.080 5,6 1.021 5,3

İş bulma ümidi olmayanlar 364 5,0 437 5,8 278 1,5 170 0,9

Diğer 441 6,0 442 5,8 802 4,2 851 4,4

Mevsimlik çalışanlar 6 0,1 7 0,1 36 0,2 43 0,2

Ev işleriyle meşgul - - - - 11.784 61,5 12.024 62,1

Eğitim/öğretim 1.955 26,7 2.060 27,2 1.781 9,3 2.025 10,4

Emekli 2.888 39,5 3.021 39,9 749 3,9 879 4,5

Çalışamaz halde 1.253 17,1 1.236 16,3 2.207 11,5 2.129 11

Diğer 412 5,6 368 4,9 1.523 7,9 1.244 6,4

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı 

vermeyebilir).

31 Seyman, 2010, s. 13.
32 Ercan, Gündüz Hoşgör & Yılmaz, 2010, s. 8.
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“Kuşkusuz çalışma yaşamı, kadına ekonomik bağımsızlık ve toplumsal değer artışı başta 
olmak üzere pek çok avantaj sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan geleneksel değer ve 
tutumların halen süregelmesi nedeniyle çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Nitekim günümüzde çalışma yaşamı ile aile yaşamı arasında kalan kadın, iki önemli 
rolün gereklerini tam anlamıyla yerine getirmeye çalışırken bir ikilemde kalmakta ve bu 
ikilemin kadının aşırı rol yüklenmesine yol açtığı görülmektedir.”33

Göç ve Kentleşme

Ülkemiz nüfusunun önemli bir ayırt edici özelliği, kırsal alanlardan kentsel alanlara 
yüksek göç oranıdır. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin kentsel nüfusu, kırsal nüfusundan 
çok daha hızlı artmıştır. 15 yaşın üzerindeki kurumsal olmayan kırsal nüfus 1988 ile 
2006 arasındaki 18 yıllık dönemde 2,5 milyon kişi artarak 16,5 milyondan 19 milyona 
yükselmiş, aynı zaman dilimi içinde kentsel nüfus ise 17,2 milyondan 32,7 milyona 
çıkarak yaklaşık 15,5 milyon kişi artmıştır. Diğer bir açıdan; kentsel nüfusun 1988’de % 
51,1 olan payı, 2006’da % 63,3’e yükselmiştir.34

Kentleşme kadın işgücüne katılım oranlarındaki düşüşün önemli bir nedeni olarak 
göze çarpmaktadır. Kentsel alanlardaki işgücü katılım oranı (2006’da yaklaşık % 20 
civarındadır) kırsal alanlardan (2006’da yaklaşık % 33 civarındadır) çok daha düşük 
olduğundan, kentsel nüfusun artan payı kadınların işgücüne katılım oranını aşağıya 
çekmektedir.35

Vasıflı emeğe ihtiyaç duyulmayan tarımda çalışmaktayken kente göç eden kadınlar burada 
işgücü talebinin beklentilerini karşılayacak beşeri niteliklere sahip olmadıklarından 
evlerine çekilmek zorunda kalırken kadın işgücüne katılım oranlarında ciddi düşüşler 
meydana gelmekte, erkekler ise toplumsal olarak kendilerine yüklenen evi geçindirme 
görevinin motivasyonuyla da değişik statülerde istihdama katılabilmektedirler.

Yasal Düzenlemeler

Kadın işçileri korumak için çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin bazı açılardan 
özellikle kentlerde yaşayan kadınların işgücüne katılma oranlarını azalttığı söylenebilir. 
Örneğin İş Kanunu ve Medeni Kanunda yakın zamana kadar var olan “ailenin reisi 

33 Kocacık & Gökkaya, 2005, s. 213.
34 Dayıoğlu & Kırdar, 2010, s.11.
35 a.g.m., s.11.
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erkektir” hükmüne dayanan – kadınlara tanınan “evlendikten sonra eşleri çalışmalarına 
izin vermediği takdirde tazminatlarını alarak ayrılma hakkı” zaman zaman suiistimal 
edilmiş, bu durum kadının işgücüne katılımını olumsuz etkilemiştir.36

Türkiye’de işe alma, terfi ve ücret politikalarında kadınlara karşı açık ayrımcılık 
yapmak yasadışıdır. Bununla birlikte mevzuattaki kadınları korumaya yönelik konulmuş 
hükümler, kadınların çalışma ve kazanç olanaklarını sınırlayabilmektedir. Örneğin kısa 
süre öncesine kadar kadınlar (bazı istisnalar dışında) gece işlerinde çalışamamaktaydı. 
Mayıs 2002’de kabul edilen yeni İş Kanunu bu hükmü yürürlükten kaldırmıştır. Ancak 
diğer hükümler yürürlükte kalmıştır: Örneğin kadınlar kömür madenlerinde, yeraltı 
ocaklarında ya da tehlikeli işlerde çalışamamaktadır.37 Ayrıca kadın işçilerin erkeklere 
nazaran maliyetini artıran hükümler de mevcuttur: Örneğin İş Kanunu çocuk bakımını 
halen annenin sorumluluğu olarak görmekte ve 100’den fazla kadın işçi çalıştıran 
işyerlerinin emzirme odaları kurmalarını, 150 ya da üstünde kadın işçi çalıştıranların ise 
gündüz bakım (kreş) hizmeti sağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Gündüz bakım hizmeti 
sağlama gerekliliğinin toplam işçi sayısına değil de kadın işçilerin sayısına dayanması, 
kadın ve erkek işçilerin istihdam maliyetinde bir asimetri yaratmaktadır.38

İşverenler bu sınırlara yaklaştıklarında söz konusu maliyetlere katlanmamak adına daha 
fazla kadın çalıştırmama yoluna gidebilmektedirler. Yukarıda sözü edilen maddeler 
her ne kadar kadınları korumaya yönelik olsalar da; hem onların yüksek ücretli işlere 
girişlerini engellemeleri, hem de kadınlara “korunması gereken zayıf cinsiyet” imajını 
vermeleri yönlerinden eleştirilmektedir.39

Türkiye’de Kadın Çalışanlara Yönelik Düzenlemeler

Türkiye, Avrupa Birliği adaylık sürecine girdiğinden beri Avrupa Birliği’ne uyum 
kapsamında önemli hukuki düzenlemeler yapmıştır. Gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
gerekse mülga Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunları ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kadın çalışanlarla ilgili Avrupa Birliği norm ve 
direktifleri doğrultusunda düzenlemeler halen daha devam etmektedir.

Kuşkusuz bu düzenlemelerin tek nedeni Avrupa Birliği’ne uyum süreci değildir. Çalışan 
kadınlara işlerinde sağlıklı ve güvenilir koşullar sağlamak suretiyle iş tatminlerini 

36 Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 70.
37 Dayıoğlu & Kırdar, 2010, s. 10.
38 a.g.m., s. 10.
39 Özer & Biçerli, 2003-2004, s. 70.
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artırmak, dahası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği’ne 
üye birçok ülkeyle kıyaslandığında bir hayli düşük olan ülkemiz kadın istihdamı 
oranlarını yükseltmek de temel amaçlardandır. 

İş Kanununda Yer Alan Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu’nun “eşit davranma ilkesi” başlıklı 5 inci maddesinde; İşverenin, 
biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin 
yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet 
veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağı, aynı veya eşit 
değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı ve işçinin 
cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının, daha düşük bir ücretin 
uygulanmasını haklı kılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine cinsiyetin, medeni durumun, aile yükümlülüklerinin, hamilelik ve doğumun, kadın 
işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde (analık halinde çalışma ve süt izni) 
işe gelmemelerinin iş akdinin feshedilmesi için geçerli sebep oluşturmayacağı açıkça 
düzenlenmiş, cinsel tacizle ilgili çalışan kadınları koruyan düzenlemeler kanun metnine 
dahil edilmiştir. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi 
yer altında veya su altında çalışılacak işlerde kadınların çalışması yasaklanırken gece 
çalışmalarına belirli sınırlar dahilinde izin verilmiştir.

Çalışma yaşamında kadın çalışanlarla ilgili belki de en önemli düzenlemeler analık 
durumlarıyla ilgili olanlardır. İş Kanununda; doğum yapan kadın işçilerin doğumdan 
önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler ile bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri 
için süt izni olarak kullandıkları süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış 
gibi sayılmaktadır. Yine çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için 
belirtilecek süreler de günlük çalışma süresinden sayılmaktadır.

Doğum yapan kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 
üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde 
doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, 
sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan 
önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler 
doğum sonrası sürelere eklenir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilmek suretiyle işçinin 
sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim 
raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde 
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çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, 
onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık 
süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının 
hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk 
saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını 
işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım 
yurtlarına dair yönetmelik ile yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın 
işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve 
emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulmasının, 150 
den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde ise, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve 
bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulmasının zorunlu olduğu, yurt açma 
yükümlülüğünde olan işverenlerin yurt içinde anaokulu da açmalarının gerektiği, yurdun, 
işyerine 250 metreden daha uzak olması durumunda ise işverenin taşıt sağlamakla 
yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan 
Düzenlemeler

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından

Kanun hizmet akdiyle çalışan ya da kendi adına ve hesabına çalışan sigortalı kadının 
veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin 
başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise 
ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük 
hallerini analık hali olarak kabul etmektedir. Analık sigortasından kadına geçici iş 
göremezlik ve emzirme ödenekleri verilmektedir.

Hizmet akdine tabi çalışan emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar iş kazası olarak değerlendirilmiş ve kadın 
sigortalının iş kazası sonucu sağlanan haklardan yararlanmasına olanak tanınmıştır. Yine 
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doğum yapan kadın sigortalılara ilişkin sağlanan bir diğer hak da doğum borçlanmasıdır. 
Sigortalı sayılanlardan, Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni 
süreleri ile hizmet akdine tabi çalıştığı için sigortalı olan kadınlar iki defaya mahsus 
olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine 
istinaden işyerinde çalışmamak ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan 
süreleri borçlanarak hizmetten saydırabilmektedirler. 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından

Yaşlılık sigortası yönünden

5510 sayılı Kanunla emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan 
kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu 
bulunanların, Kanunun yürürlük tarihi olan 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim 
ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen 
bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir denmek suretiyle kadın sigortalılar 
açısından önemli bir yenilik getirilmiştir.

Ölüm sigortası yönünden

Ölen sigortalının yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan kız çocuklarına aylık bağlanmaktadır. Evlenmeleri nedeniyle, 
gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına ise talepte bulunmaları halinde 
almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı peşin olarak evlenme ödeneği 
adı altında ödenmektedir.

Prim teşviki uygulaması

Ülkemizde çeşitli tarihlerde istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel 
gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla sigorta prim teşvikleri içeren düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu düzenlemelerin son dönemlerdeki en önemli örneklerinden bir tanesi 
15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunla; kadınların ve 18-29 yaş arası gençlerin istihdamını teşvik amacıyla, 
mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları halinde 5 yıl boyunca kademeli prim 
indiriminin getirildiği düzenlemedir.40

Bu düzenlemeyle yukarıdaki paragrafta belirtilen kişilerden iki yıl içinde işe alınan ve 
fiilen çalıştırılanlar için sigorta primine ait işveren hisselerinin birinci yıl için % 100’ü, 

40 Topçu, 2011, s. 297.
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ikinci yıl için % 80’i, üçüncü yıl için % 60’ı, dördüncü yıl için %40’ı, beşinci yıl için % 
20’sinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı belirtilmiştir.

Sonuç

İlkel toplumlardan itibaren üretim sürecinin çeşitli kademelerinde yer alan kadın, gerçek 
anlamda ücretli işlerde çalışmaya Sanayi Devrimiyle birlikte başlamıştır. I. ve II. Dünya 
Savaşları, dünyada kadın istihdamının gelişimi sürecinde en az Sanayi Devrimi kadar 
etkili olmuş, silah altında bulunan erkek işgücünün yerine ekonominin hemen tüm 
sektörlerinde kadın işgücü ikame edilmiştir. Daha sonraki dönemde küreselleşmeyle 
birlikte uluslararası ticaretin genişlemesi de kadınların ücretli istihdamda yer almaları 
sürecini hızlandırmış, ülkelerin ihracatı geliştirmeye yönelik ekonomik politikalar 
uygulamaları kadınların formel sektörde istihdamını artırmıştır.

Ülkemizde kadınların işgücü piyasalarında etkin olarak yer almaları ise Cumhuriyet 
Dönemi ile başlamıştır. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çağdaş bir yapılanma 
sürecine giren Türkiye’de toplumsal hayat ile ilgili yapılan birçok inkılap kadınların 
çalışma hayatına girebilmelerini kolaylaştırmıştır. Yine de 1950’li yıllara kadar büyük 
bir bölümü kırsal bölgelerde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadının toplumsal konumu 
ve çalışma yaşamındaki yeri bu dönemden sonra başlayan kırdan kente göç süreci ile 
önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Köyde nitelik gerektirmeyen ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışan kadın, kente göç ettiğinde işgücü piyasasının taleplerini karşılayamaz hale 
gelmiştir. Birçok kadın ya düşük ücretli, kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kalmış ya 
da evlerine çekilmiştir. O dönemlerde başlayan kadın istihdamındaki problemler bugün 
hala varlığını sürdürmektedir. Zira Avrupa Birliği ve OECD ülkelerindeki oranlarla 
kıyasladığımızda Türkiye’de kadın istihdamı ve işgücüne katılım oranları bir hayli düşük 
seviyededir. Ülkemizde kadın istihdamının yıllar  itibarıyla seyrine baktığımızda da; 
1990’lı yıllarda yaklaşık olarak her üç kadından biri istihdam ediliyorken günümüzde her 
dört kadından birinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Kadınların istihdam oranlarının 
düşüklüğünün, toplumun üretici gücünden yeterince faydalanamadığı, kaynaklarını 
etkin kullanamadığı anlamına geldiği düşünüldüğünde, kadın istihdamını artırmanın 
ekonomik büyüme ve kalkınma için ne denli önemli olduğu aşikardır.

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırmasının 2012 yılı Temmuz ayı verilerine göre; kadınların 
%62,1’i ev işleri yüzünden bir işte çalışamamaktadır. Kadın ve erkek arasında ev 
içindeki keskin iş bölümü istatistiklere de yansımakta; erkeklerin çalışmama nedenleri 
arasında “ev işleriyle meşgul” yanıtı bir kategori olarak bile yer almamaktadır. Ev içi 
sorumluluklarda çocukların, ailedeki yaşlı, hasta ve engelli bireylerin bakımı, tüm aile 
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bireylerinin tükettiği ev hizmetlerinin sağlanması gibi emek yoğun ev içi üretimde, 
kadın ve erkek arasında eşit bir paylaşımın olmaması, kadınların işgücüne katılımını ve 
işe devamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bakım hizmetlerinin bedeli çalıştıkları 
işlerdeki ücretlerinden fazla olan kadınlar çalışma hayatından çekilip bakım hizmetini 
kendileri görmeyi yeğlemektedirler. Bu bağlamda örneğin her iki ebeveyni de çalışan 
çocuklu ailelere çocuklar belli bir yaşa gelinceye kadar çocuk bakım yardımı yapılması, 
devletin kreş ve bakımevleri gibi bakım hizmeti sağlayacak yerlerin sayısını artırması 
ya da çocuk bakım hizmeti sağlayan işyerlerine teşvik vermesi şeklindeki uygulamalarla 
aile üzerindeki bakım maliyetlerini düşürmesi ve kadının üzerindeki bakım yükünü 
hafifletmesi kadın istihdam oranlarını artırabilir.

Çocuğa ilişkin sorumlulukların kadın ve erkekler arasında eşit paylaşımını sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu doğrultuda 6111 sayılı Kanunun 108 inci maddesiyle 
değiştirilen 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi uyarınca eşi doğum yapan memura 
isteği üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebileceği hükmüne benzer şekilde İş 
Kanununda da karı koca çalışılması durumunda doğumdan sonra erkeğe de aylıksız 
izin hakkının tanınması, hem işveren açısından kadın işçinin maliyetinin daha yüksek 
görülmesini engellemek hem de çocuk bakımı sorumluluğunun erkeğe de yükletilmesi 
suretiyle kadın istihdam oranları üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Bazen çalışma hayatında kadınları koruyucu olarak uygulamaya konulmuş düzenlemeler 
hiç amaçlanmadığı halde kadınların istihdamını engelleyebilmektedir. 100-150 
kadın işçi çalıştıran işyerlerinde emzirme odası, 150 den fazla kadın işçi çalıştırılan 
işyerlerinde ise çocuk bakım odası ve kreş açma yükümlülüğü işverenlerin çalıştırdıkları 
kadın işçi sayıları bu sınırlara yaklaştığında söz konusu maliyetlere katlanmamak adına 
kadın çalışan istihdamını durdurmalarına neden olabilmektedir. Kanunda yer alan bu 
yükümlülüklerin kadın çalışan sayısına değil de işyerindeki tüm çalışanların sayısına 
endekslenmesi yukarıda sözü edilen sorunu ortadan kaldırmak suretiyle kadın istihdamını 
artırabilecektir. Yine Kanunda belirtilen sayının altında çalışanı olan işyerlerindeki 
ebeveynler için organize sanayi bölgelerinde ya da birbirine yakın bölgelerdeki 
işyerlerinin birlikte kreş açmalarına imkan tanıyacak düzenlemeler yapılması kadın 
işgücüne katılımını olumlu etkileyebilir.

Türkiye’de kadının işgücüne katılımını etkileyen ve kentsel emek piyasalarında kadın 
işgücüne katılım oranlarının düşük olmasına neden olan bir başka unsur da son yıllarda 
boyutları daha da büyüyen kayıt dışı istihdamdır. 2010 yılı itibariyle kırsal bölgelerde 
kadınların %87,5’i, kentlerde ise %35,3’ü kayıt dışı çalışmaktadır.  Kayıt dışı çalıştırma 
genellikle emek yoğun mal ve hizmet üreten küçük ölçekli işyerleri tarafından 
tercih edilmektedir. Özellikle fason üretimin yoğun olduğu konfeksiyon sanayiinde 
çalışan kadınların iğne oyası, dikiş, gündelikçi işçilik, örgü işleri gibi işler yaptıkları 
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bilinmektedir. Ülkemizde sadece kadınlar için değil erkekler için de yüksek olan kayıt 
dışı istihdam oranlarının azaltılması, istatistiklerde “çalışmıyor” olarak görülen önemli 
bir kitlenin istatistiklere dahil edilmesini sağlayacaktır.

Kadınları işgücüne katılmaya yönlendirecek düzenlemelerin yanı sıra işverenlerin de 
kadın işgücüne taleplerini artıracak politikalar izlenmelidir. Ülkemizde zaman zaman 
bu tür uygulamalara rastlamaktayız. 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla; kadınların ve 18-29 yaş arası 
gençlerin istihdamını teşvik amacıyla, mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları 
halinde 5 yıl boyunca sigorta primine ait işveren hisselerinin kademeli olarak İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanacağı ifade edilmiş olmakla birlikte sadece kadınları içeren 
ya da kadınlara daha yüksek oranlarda prim indirimi sağlamak suretiyle istihdamlarını 
teşvik eden düzenlemeler yapılmasının kadın istihdamı üzerinde olumlu etkisi daha 
yüksek olacaktır. Çünkü bir ayrıma tabi tutulmadığında ya da 18-29 yaş arası gençlerle 
birlikte teşvik kapsamına alındıklarında işverenler bu yaş aralığındaki genç erkeklerin 
istihdamına yönelebilmektedirler.

Günümüzde tüm dünyada ve Türkiye’de üzerinde çok tartışılan kadınların çalışma 
hayatındaki sorunları sadece kadınları değil tüm toplumu ilgilendiren ve kapsamlı 
çözümlere ihtiyaç duyan sorunlardır. Kadın istihdamı ile ilgili sorunların azaltılarak, 
kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması sadece devletin çabaları ile değil; 
devlet, işveren, işçi kuruluşları ve toplumun diğer kesimlerinin ortaklaşa çalışmalar 
yürütmeleri sayesinde gerçekleşecektir.
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Özet

Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden faydalanılarak 2007-2010 
yılları için, 5510 sayılı Kanun’un 4 (a) maddesine tabi zorunlu sigortalıların (SSK 
Devredilen) çoklu azalanlı hayat tabloları oluşturulmuştur. Medyan yılları hesaplanmış; 
buna göre ilk işten çıkış zamanına göre ortalama sosyal güvenlik sisteminde kalış süreleri 
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Örneğin, emeklilik 
nedeniyle ayrılanların medyan yılının her iki cinsiyet için yükseltilmesi doğrultusunda 
emeklilik yaşı ve çalışma süresi açısından bugünden yapılacak planlamaların, çıkarılacak 
kanunların, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli uygulamalar 
olduğu tespit edilmiştir. 

1. Amaç ve Önem

2007-2010 yılları için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olan, 5510 sayılı Kanun’un 4 
(a) maddesine tabi zorunlu sigortalıların, “İşten Ayrılış Bildirgesi”nde yer alan,

•	 İşten Ayrılış Nedenlerine (Askerlik, Statü değişikliği v.b.)

•	 Sigortalılık Yıllarına (1 yıl, 2yıl,..., 25 yıl)

•	 Cinsiyetlerine (Kadın-Erkek-Toplam)

göre çoklu azalanlı hayat tablolarının demografi yöntemleriyle oluşturulmuş ve sonuçları 
değerlendirilmiştir.

TÜRKİYE’DE İŞTEN ÇIKIŞLARDA CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN DEMOGRAFİK BİR 
ANALİZ
(5510 Sayılı Kanunun 4/1(A) Bendi Kapsamındakiler İçin)

Yasemin Göknur ÜNDEMİR Sosyal Güvenlik Uzmanı

Hülya ÖZUYSAL Sosyal Güvenlik Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Sigortalıların işten ayrılış nedenlerine göre yapılan bu çalışma,  demografi literatüründe 
Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışma olup, sonuçları itibariyle sosyal güvenlik ve işgücü 
alanında gerekli politikaların belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir.

2. Veri Kaynakları

Bu çalışmada, SGK veri tabanından çekilmiş olan, 4 (a) kapsamındaki “zorunlu 
sigortalılar” için kadın erkek ayırımında, tamamlanmış sigortalılık yılı esasına göre “ilk” 
sigortalılıktan çıkış nedeni verileri kullanılmıştır. Bu veri setinde yer alan sigortalılar için 
2007-2010 yıllarında aşağıdaki işlemler yapılmıştır;

Sigortalılar, tamamlanmış sistemden ayrılış yıllarına göre her yıl bazında tablolaştırılmıştır.

Sigortalılıktan ayrılan kişiler için ayrılış bildirgesinde yer alan nedenler toplulaştırılmış 
ilk ayrılış nedenlerine göre tek yıllara göre tamamlanmış her bir sigortalılık yılı bazında 
düzenlenerek tablolaştırılmıştır.

Her iki tablodan elde edilen verilerle, Türkiye, 5510 sayılı Kanun 4 (a) bendi 
kapsamındaki zorunlu sigortalılara ilişkin çoklu azalanlı hayat tabloları 2007-2010 
yılları için hesaplanmıştır.

Tablo 1. 5510 sayılı Kanunun 4 (a) Maddesi Kapsamındaki Zorunlu Sigortalıların 
              İşten Ayrılış Nedenleri

Q
1
:  Askerlik

Q
2
:  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Q
3
:  Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)

Q
4
:  Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi 

Q
5
:  Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi 

Q
6
:  Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi

Q
7
:  Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme Nedeniyle

Q
8
:  Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması

Q
9
:  İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşçi Tarafından Feshi

Q
10

: İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşveren Tarafından Feshi

Q
11

: İşin Sona Ermesi
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Q
12

: İş Kazası Sonucu Ölüm

Q
13

: İşyerinin Kapanması Nedeniyle Fesih

Q
14

: Kadın İşçinin Evlenmesi

Q
15

: Kampanya Bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır)      

Q
16

: Malulen Emeklilik Nedeniyle 

Q
17

: Mevsim Bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır)    

Q
18

: Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli  

Q
19

: Ölüm

Q
20

: Statü Değişikliği

Q
21

: Toplu İşçi Çıkarma

Q
22

: Diğer Nedenler, Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih, Gazeteci Tarafından Sözleşmenin 
Feshi, İşçi Tarafından İşveren Ahlak ve İyi Niyet Kuralına Aykırı Davranışı Nedeniyle Fe-
sih, İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle 
Fesih, İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih, İşçi Tarafından Zorunlu Nedenlerle Fesih, 
İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih, İşveren Tarafından 
Sağlık Nedeniyle Fesih, İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nede-
niyle Fesih, Vize Süre Bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır), Borçlar Kanu-
nu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek ve Kusuru Dı-
şında Fesih, 4046 sayılı Kanun’un 21 inci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeniyle Fesih

3. Yöntem

Hayat tabloları demografi öğretisinin final analizlerinden birisidir. Genelde ölüm 
verileri kullanılarak tek azalanlı veya bir başka deyişle tek değişkenli olarak hazırlanan 
hayat tabloları ülkelerin ölüm seviyeleri, ölümlerin yaş örüntüsü ve doğumdaki yaşam 
ümidinin hesaplanması açısından kullanılmakta olan önemli analizlerdir. 

Ancak burada, işveren tarafından işçi adına doldurulan işten ayrılış nedenlerine göre 
analizler yapılmıştır.

Bu çalışmada, çok değişkenli hayat tablosu oluştururken takip edilen adımların ana 
başlıkları aşağıda sunulmuştur:

•	 Kaba Olasılıklar, (Q x )

•	 Toplam Olasılık, (qx )
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•	 Hayat Fonksiyonları, (S(x)) 

•	 Kümülatif Olasılıklar, (CQx )

•	 Medyan Zamanının Bulunması

4. Medyan Ölçütünün Önemi

Çoklu azalanlı hayat tablolarında “medyan” önemli bir ölçüttür. Özel neden veya 
olayların bir başka deyişle bu çalışmada kapsanan grubun sistemden ayrılış nedenlerinin 
medyan zamanı, kümülatif olasılıkların yarısı ile tanımlanır. Burada bulunan medyan 
sigortalılık yılları, sosyal güvenlik kapsamında sigortalı kişilerin ortalama sistemde kalış 
sürelerini göstermektedir.

Tablo 2. 2007-2010 İçin Tüm Nedenlere Göre Hesaplanan Medyan Yıllar1

4 
(a

)
A

yr
ılı

ş 
N

ed
en

le
ri 2007 2008 2009 2010

K E T K E T K E T K E T

Q
1 0,00 1,82 1,81 0,00 1,94 1,93 0,00 2,10 2,09 0,00 2,34 2,33

Q
2 0,83 1,13 0,95 0,91 1,82 1,41 0,84 1,44 1,01 0,85 1,33 0,99

Q
3 0,94 1,47 1,33 0,72 1,16 0,93 1,28 1,97 1,80 1,24 2,07 1,85

Q
4 3,13 3,85 3,58 2,99 3,83 3,51 3,36 4,19 3,89 3,39 4,08 3,81

Q
5 0,74 1,05 0,94 0,61 0,88 0,77 0,84 1,63 1,36 0,80 1,62 1,28

Q
6 0,76 1,26 0,98 0,69 1,05 0,89 0,87 1,86 1,52 0,86 1,81 1,45

Q
7 13,97 13,05 13,24 14,27 13,02 13,32 13,39 12,37 12,52 11,11 11,57 11,44

Q
8 13,76 11,94 12,12 14,47 11,65 12,13 14,31 12,19 12,55 13,92 13,06 13,23

Q
9 1,51 2,25 1,96 1,05 2,38 1,87 2,31 3,61 3,06 1,73 3,06 2,51

Q
10 1,30 1,97 1,80 1,13 2,16 1,84 1,61 2,84 2,45 1,87 3,31 2,82

Q
11 1,42 1,78 1,70 1,36 1,94 1,80 1,54 2,43 2,19 1,41 2,50 2,21

Q
12 0,81 1,59 1,39 0,92 1,76 1,58 1,39 1,99 1,90 1,76 2,67 2,59

Q
13 2,15 2,90 2,68 2,17 3,00 2,75 2,41 3,46 3,11 2,60 3,67 3,33

Q
14 3,67 0,00 3,56 3,78 0,00 3,64 3,65 0,00 3,53 3,99 0,00 3,87

Q
15 0,79 4,98 2,31 0,73 4,37 1,72 0,81 5,56 2,68 0,77 6,34 2,06

Q
16 10,16 10,55 10,50 10,16 10,10 10,11 9,22 9,59 9,55 8,72 9,11 8,83

Q
17 0,97 1,71 1,45 0,96 1,69 1,44 1,20 2,04 1,75 1,29 2,47 1,96

1  K: Kadın, E. Erkek
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4 
(a

)
A

yr
ılı

ş 
N

ed
en

le
ri 2007 2008 2009 2010

K E T K E T K E T K E T

Q
18 2,99 3,93 3,67 3,18 4,18 3,87 3,59 4,77 4,44 3,89 5,08 4,76

Q
19 3,17 4,37 4,16 3,13 4,38 4,16 2,87 4,73 4,50 3,18 4,59 4,35

Q
20 2,96 0,01 0,02 0,85 2,04 1,60 1,05 2,10 1,63 1,33 1,93 1,60

Q
21 4,47 5,14 4,88 4,19 4,71 4,49 4,13 5,01 4,66 4,42 5,70 5,20

Q
22 0,80 1,07 0,95 0,66 0,89 0,80 0,73 1,07 0,90 0,70 0,94 0,84

5. Kadın-Erkek Sigortalı İşten Ayrılış Yıl Farkı

Türkiye’nin kadın istihdam oranı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle karşılaştırıldığında 
oldukça düşük bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen Lizbon 
Stratejisi’nde belirlendiği üzere, AB üye ülkeleri 2010 yılına kadar kadınların istihdam 
oranını % 60 seviyesine çıkarmayı hedeflerken, Türkiye’de bu oran, Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine göre 2010 yılı itibariyle % 24 seviyesindedir. Bu çalışmada, 2007-
2010 yılları için hesaplanan medyan zamanlara bakıldığında, emeklilik nedenleri hariç 
olmak üzere diğer tüm nedenlere göre, kadın sigortalıların erkeklere kıyasla, daha kısa 
çalışma süresi sonucunda işten ayrıldıkları gözlemlenmektedir. 

Bu sonuçlar, Türkiye’de kadın istihdamı konusunun istihdam politikalarının merkezinde 
yer alması gerektiğini göstermektedir. Buna göre kadınların istihdamının artırılması 
çalışmalarının yanı sıra, kadın istihdamının devamlılığına yönelik çalışmaların da 
desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

6. Sonuç

İşten çıkış nedenleri aşağıda kadın ve erkek ayırımında değerlendirilmiştir. Burada 
verilen tablolarda parantez içinde verilen yüzde değerler ilk kez işten çıkış yapan kadın/
erkek sigortalıların toplam kadın/erkek işten çıkış yapan sigortalılar içindeki oranını 
vermektedir. Ay/yıl olarak yer alan değerler ise sigortalıların analiz sonucu hesaplanan 
ilk işten çıkış zamanını belirten, medyan sigortalılık süresini belirtmektedir.
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A. Sonuç Q2: Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Belirli süreli iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununa göre aksi 
kararlaştırılmadıkça, sürenin bitiminde veya sözleşmenin 
amacına ulaşmasıyla kendiliğinden sona erer. Taraflardan 
birinin fesih bildiriminde bulunmasına gerek yoktur. Ancak, 
sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına karşın işçi çalışmaya 

devam eder, işveren de onaylarsa, sözleşme aynı süre için (en çok bir yıl)  yenilenmiş 
sayılır. Buna göre, medyan yıllar incelendiğinde kadınlarda ortalama 8,6 ay, erkeklerde 
ise ortalama 1,4 yılda belirli iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle işten ayrılmalar 
gerçekleşmektedir. Kadınlarda bu süre daha düşüktür. Bu konuda geliştirilecek yeni 
yaptırımlarla sigortalı olarak işe devam etme yılı artırılmalıdır.

B. Sonuç Q3: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)

2007-2010 yılları için, işten ayrılış nedenlerine göre 
bu çalışmada hazırlanan nedenlere göre kişi sayılarının 
dağılımından oluşan matriste yer alan işten ayrılan kişilerin 
yüzde oranlarına baktığımızda, ortalama olara tüm ayrılış 
nedenleri arasında, en yüksek orana sahiptir. 2011 yılında 

bu oran %45-%48 olarak işten çıkış sebeplerinin yarısını oluşturmuştur. Buna göre, 
bu sebeple işten ayrılan 4/1(a) kapsamındaki sigortalılarının, sistemde kalma süresinin 
oldukça kısa olduğu gözlemlenmiştir. 

İşvereninin işçiye kıdem tazminatı ödememek için işçiyi işten ayrılmaya zorlaması 
etraflıca değerlendirilmesi ve önlem alınması gereken bir husustur.

İşten ayrılışların çok fazla olması ve 1 yıl gibi kısa süreli sigortalılık süresi sonucu, 
sigortalı işçinin mevcut işinden istifa etmesi, işgücü politikası açısından önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de güvenceli esneklik modellerinin uygulamaya 
geçirilmesi çalışmalarına hız verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece sigortalılara, 
hızlı iş değiştirme süreçleri ile başa çıkmalarında yardımcı olacak, işsizlik dönemlerini 
kısaltacak ve yeni işlere geçişi basitleştirecek etkili aktif işgücü piyasası politikalarıyla 
kolaylıklar sağlanabilir.

Kadın
(%7,7) 

Erkek
(%5,1)

8,6 ay 1,4 yıl

Kadın
(%38,5)

Erkek
(%43,3)

1 yıl 1,7 yıl



Yasemin Göknur ÜNDEMİR  •  Hülya ÖZUYSAL  •  Şeref HOŞGÖR

97

C. Sonuç Q4: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep 
Bildirilmeden Feshi

Medyan yılı ortalama olarak kadınlarda 3,2, erkeklerde 4 
yıldır.

Bu konuda, çalışanların işe sürekli olarak uyum sağlama 
yeteneklerini ve istihdam edilebilirliklerini sağlayacak 

kapsamlı yaşam boyu öğrenme stratejileri geliştirilerek sistemde kalma süresi uzatılabilir.

D. Sonuç Q5/Q6: Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşveren/İşçi Tarafından Feshi

4857 sayılı Kanun’un 9 
uncu maddesine göre, 
“Taraflar iş sözleşmesini, 
Kanun hükümleriyle 
getirilen sınırlamalar 
saklı kalmak koşuluyla, 

ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli 
yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut 
deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.” ibaresiyle iş sözleşmelerinin türleri 
belirtilmiştir. Ayrıca, aynı Kanun’un 15 inci maddesinde “Taraflarca iş sözleşmesine bir 
deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi 
toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.” Hükmüyle, deneme süresinin 2 ay 
olduğu, toplu iş sözleşmeleriyle en fazla 4 aya uzatılabileceği açıkça belirtilmiştir.

Ancak, bu çalışmada yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlara göre, 
sigortalıların, deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından yada işçi tarafından feshi 
ile işten ayrılış yıllarına bakıldığında, medyan yılının yaklaşık olarak kadınlarda 8 ay, 
erkeklerde ise 1,4 yıl olduğu gözlemlenmektedir. Buradan yola çıkarak, işten ayrılışlarda 
deneme sürelerine genel olarak riayet edilmediği görülmektedir

Kadın
(%7,3) 

Erkek
(%6,7)

3,2 yıl 4 yıl

İşçi tarafından                  

Kadın
(%2,6)

Erkek
(%2,8)

8 ay 1,3 yıl

İşveren tarafından                                          

Kadın
(%1,4)

Erkek
(%1,3)

8 ay 1,5 yıl
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E. Sonuç Q7/Q8: Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme ve Emeklilik   
     İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması Nedeniyle

Emeklilik veya toptan ödeme ve emeklilik için yaş dışında diğer şartların 
tamamlanması nedeniyle ayrılan sigortalıların medyan yılı yaklaşık olarak 13 yıldır. 
Görüldüğü gibi kadın sigortalılar, erkelere göre emekli olmak için sistemde daha uzun 
süre kalma eğilimindedirler.

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartıyla emeklilik başvurusu 
neticesinde kıdem tazminatı almaya hak kazanılmasının emeklilik yıllarının medyan 
yılını bu civarlarda tuttuğu söylenebilir. 

Ayrıca medyan yıllarının yorumlanmasına yönelik olarak şunlar söylenebilir:

•	 Birincisi, sigortalılar 13 yıl sistemde kalarak emekli (ya da  toptan ödeme) olmakta, 
emekli aylığı almasa bile yaşını beklemekte ve sisteme prim olarak katkısı 
olmamaktadır. 5510 sayılı Kanunla emeklilik süreleri kademeli olarak artırılarak 
sistemde kalma süresi uzatılmıştır. 

•	 İkincisi, bu sigortalılar 4(b) ve/veya 4(c) kapsamındaki geçmiş sigortalılıklarını 
hizmet birleştirmesi yoluyla birleştirerek emeklilik ya da toptan ödeme şartlarını 
taşımaları halinde emekli olmaktadırlar. Burada geçirilen sigortalılık süresi, sigortalı 
kişinin ilk işten ayrılışına göre hesaplandığı için, kişilerin emekli olmadan önce, 
yaklaşık son 13 yılını 4 (a) kapsamında geçirdikleri söylenebilir.

F. Sonuç Q9/Q10: İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşçi Tarafından
    Feshi /İşveren Tarafından Feshi

Emeklilik veya toptan ödeme

Kadın
(%0,8)

Erkek
(%1,6)

13,2 yıl 12,5 yıl

Emeklilik için yaş dışında diğer 
şartların tamamlanması
Kadın
(%0,1)

Erkek
(%0,1)

14,1 yıl 12,2 yıl

İşçi tarafından                  

Kadın
(%0,5)

Erkek
(%0,4)

1,7 yıl 2,8 yıl

İşveren tarafından                                          

Kadın
(%0,7)

Erkek
(%0,8)

1,5 yıl 2,6 yıl
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G. Sonuç Q11: İşin Sona Ermesi

İşten ayrılış yıllarına bakıldığında, medyan yılının yaklaşık 
olarak kadınlarda 1,4 yıl, erkeklerde ise 2,2 yıl olduğu 
gözlemlenmektedir.

İşin sona ermesi nedeniyle işten ayrılış bildirgesiyle 
sistemden ayrılan sigortalıların sistemde kalmalarının çeşitli teşvik ve düzenlemelerle 
sürdürülebilirliğinin sağlanması önerilmektedir.

H. Sonuç Q12: İş Kazası Sonucu Ölüm

İş kazası sonucu ölüm sebebiyle işten ayrılış nedeni 
incelendiğinde, toplam sigortalı bazında medyan yılının 
kadınlarda 1,2 yıl erkeklerde ise 2,0 yıl arasında olduğu 
gözlemlenmektedir.

Bu verilere göre, ölümcül iş kazalarının ortalama olarak işe girilen ilk 2 yılda meydana 
geldiği görülmektedir. Buna istinaden, gerek eğitim sisteminin, gerekse işletme 
oryantasyon programlarının sigortalı işçiye işini nasıl güvenli bir şekilde yapacağını 
tam olarak öğretemediği ve iş kazasına bağlı ölümlerin çoğunlukla tecrübesizlikten 
kaynaklandığı sonucu çıkarılabilir. 

Buna göre tehlike sınıf ve derecesi yüksek olan iş kollarından başlamak üzere, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan işçi ve bunların işverenlerine 
düzenlenecek olan süreklilik niteliği taşıyan ve eğitimli uzmanlarca verilecek eğitimlerin 
artırılması ve yaygınlaştırılması ve bu eğitimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın ilgili denetim elemanlarınca da kuralına uygun verilip verilmediğinin 
sıkı ve düzenli bir şekilde denetlenme çalışmalarının artırılmasının iş kazalarına bağlı 
ölümleri önlemede yararlı olacağı düşünülmektedir.

I. Sonuç Q13: İşyerinin Kapanması Nedeniyle Fesih

İşyerinin kapanması nedeniyle işten ayrılışlar için medyan 
yıllara bakıldığında, bu sebeple sistemden ayrılan işçilerin 
kadınlarda 2,3 erkeklerde 3,3 yıl arasında sistemde kaldıkları 
görülmektedir.

Kadın
(%5,5) 

Erkek
(%7,5)

1,4 yıl 2,2 yıl

Kadın
(%0,02) 

Erkek
(%0,03)

1,2 yıl 2,0 yıl

Kadın
(%1,2) 

Erkek
(%1,2)

2,3 yıl 3,3 yıl
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Buna göre, işyerleri için yaklaşık olarak ilk 3 yıl, istikrarın sağlanması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda işyerlerinin kapanmadan faaliyetlerinin devam 
etmesine yönelik çeşitli teşvik edici unsurlarla iş kaybına neden olacak etmenlerin 
ortadan kaldırılması önerilmektedir.

J. Sonuç Q14: Kadın İşçinin Evlenmesi

Kadın işçilerin medyan yıllarına bakıldığında, işe girdikten yaklaşık 
olarak 3,7 yıl ila 4 yıl sonra evlenmeleri dolayısıyla işten ayrılış yaptıkları 
görülmektedir. 

Bu konuda, evlenen kadınların işe devam etmelerini sağlayacak teşvik 
edici unsurların belirlenmesi gerekmektedir.  4857 sayılı Kanun’a göre evlenen kadın 
sigortalı, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteği ile işinden ayrılırsa, 
işveren kendisine kıdem tazminatı ödemektedir. Eski uygulamada, evlenen kadın 
işçi, kendisi ve işvereni tarafından SGK’ya ödenen primleri toptan ödeme şeklinde 
alabilmekteyken, 5510 sayılı Kanun’la bu uygulama kaldırılmıştır.  

Toptan ödemenin kaldırılması, kadın işçilerin sosyal güvenlik sisteminde kalmalarının 
teşviki açısından olumlu bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.

K. Sonuç Q15: Kampanya Bitimi

İşten ayrılan sigortalılar yaklaşık kadınlarda 8 ay, erkek 
sigortalılar ise 5,3 yıl sistemde kalmaktadırlar.

Kampanya dönemlerinde yoğun çalışmayı gerektiren işlerde 
kadınların sistemde kalma süresi, erkeklere göre oldukça 

kısa olarak gözlemlenmektedir. Erkek ve kadınlar arasında sistemde kalma medyan 
yılları açısından yaklaşık 4 yıllık bir fark olması önemli bulunmuştur. Kampanya bitimi 
nedeniyle işten çıkarılan sigortalılara ilişkin olarak çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Kadın
(%1) 

3,7-4 yıl

Kadın
(%0,4) 

Erkek
(%0,2)

8 ay 5,3 yıl
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L. Sonuç Q16: Malulen Emeklilik Nedeniyle

Malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılan sigortalıların 
medyan yılı 2009-2010 yılındaki medyan yıllardaki 
azalmalar neticesinde kadınlarda 9,6 yıl erkeklerde 9,8 yıl 
olarak bulunmuştur.

5510 sayılı Kanun’a göre malulen emeklilik şartları, 1800 gün prim ödeme ve en az 10 
yıllık sigortalılık süresi olup, başkasının bakımına muhtaç ise 1800 gün prim ödemesi 
yeter koşuldur. Malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılan sigortalıların medyan yılı 10 
yıla yakın olarak bulunmuştur. Bu konuda denetimlerin artırılması önerilmektedir.

M. Sonuç Q17: Mevsim Bitimi

Bu sebeple işten ayrılanların medyan yılları ortalama olarak 
kadınlarda 1,1 yıl erkeklerde ise 2,0 yıl olmaktadır. 

Mevsimlik işler konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
belirli ve özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Sadece 

bazı maddelerde ve ayrıca iş hukukuna ilişkin bazı kanunlarda mevsimlik işlere 
de değinilmiştir. Buna göre mevsim bitimi nedeniyle işten ayrılmalar konusunda 
geliştirilecek düzenlemelerle işten ayrılış medyan yıllarının artırılması sağlanabilir.

N. Sonuç Q18: Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer 
     İşyerine Nakli  

Bu sebeple işten ayrılanların medyan yılları ortalama olarak 
kadınlarda 3,4 yıl erkeklerde ise 4,5 yıl olmaktadır.

Bu nedenle işten ayrılış yapma, işverenin işçiyi hak kaybına 
uğratmadan kendine ait farklı bir işyerine nakledebilmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Buradan görüldüğü üzere, işverenler kadın işçileri, erkek 
işçilere nazaran yaklaşık 1 yıl kadar daha kısa bir deneyim süresi sonucunda diğer 
işyerlerine nakletmektedirler.

Kadın
(%0,02) 

Erkek
(%0,1)

9,6 yıl 9,8 yıl

Kadın
(%1,2) 

Erkek
(%0,8)

1,1 yıl 2,0 yıl

Kadın
(%4,4) 

Erkek
(%5,3)

3,4 yıl 4,5 yıl
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O. Sonuç Q19: Ölüm Nedeniyle 

TÜİK’in “2008 ADNKS verilerine göre, 2007-2010 yılı için 
“belli bir yıldaki ölümlerin yıl ortası nüfusa oranı” olarak 
ifade edilen kaba ölüm hızları, ortalama ‰ 6,3’tür. 2007-
2010 yılları arası SGK verilerine göre hesaplanan kaba ölüm 
hızları ortalama olarak kadınlarda ‰ 0,2, erkeklerde ‰ 0,6 

ve toplamda ‰ 0,5 olarak hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, sosyal güvenlik sistemine 
kayıtlı olarak çalışan 4(a) kapsamındaki zorunlu sigortalıların kaba ölüm hızlarının, 
Türkiye ortalamasına göre oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Bunun sebebi olarak;

1. İşten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya gönderilen ölümler konusunda sistemden 
kaçmalar olduğu düşünülmektedir.

2. Sigortalıların sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmaları gereği, sağlıkla ilgili 
sorunlarında hastane, doktor, ilaç gibi genel sağlık sigortasının öngördüğü sağlık 
yardımlarına kolaylıkla ulaşabilen, daha sağlıklı bir kitleden medyana geldikleri 
söylenebilir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2010 yılında işgücünün yaklaşık %40’ına 
denk gelen kayıt dışı istihdamda çalışanların sisteme kayıtları gerçekleşirse, daha sağlıklı 
yaşamaları için genel sağlık sigortasının öngördüğü sağlık yardımlarına da ulaşabilmeleri 
söz konusu olacaktır.

Ayrıca kadın sigortalıların erkeklere göre sigortalılık süresi olarak yaklaşık 1,5 yıl daha 
önce ölmeleri araştırılması gereken önemli bir durumdur.

P. Sonuç Q20: Statü Değişikliği  

Statü değişikliği sebebiyle işten ayrılanların medyan yılı 
ortalama olarak kadınlarda 1,6 erkeklerde 1,5 yıldır.

Statü değişikliği sebebiyle işten ayrılanların medyan yılı 
ortalama olarak 1,5 yıldır. Bu sebeple işten ayrılmalar 

da olabilmekte, yapılan sözleşmelerin niteliği de değişebilmektedir. Bu durumların 
değerlendirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminde kalma süresini artırıcı çalışmaların 
düzenlenmesi önerilmektedir.

Kadın
(%0,05) 

Erkek
(%0,1)

3,1 yıl 4,5 yıl

Kadın
(%0,2) 

Erkek
(%0,1)

1,6 yıl 1,5 yıl
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Q. Sonuç Q21: Toplu İşçi Çıkarma  

Bu verilere göre, toplu işçi çıkarımlarda erkeklere nazaran 
kadınların daha önce tercih edildiği söylenebilir. Toplu 
işçi çıkarmayla ilgili, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29 uncu 
maddesinde düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre işveren; 
ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya 

işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir 
yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna 
bildirir. İşveren toplu işçi çıkarımlarında mutlaka bir neden belirtmek zorundadır.

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, 
toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut 
çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. 
Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. Bu 
hususta işçiler için toplu işçi çıkarımına sebebiyet verecek durumlarda gerekli belgeler 
incelenerek işverenlere mali destek verilebilir ya da çıkarılan işçilerin tekrar işe alımları 
kolaylaştırılabilir.

R. Sonuç Q22: Diğer Nedenler vs.

Diğer nedenler, disiplin kurulu kararı ile fesih, gazeteci 
tarafından sözleşmenin feshi, işçi tarafından işveren ahlak 
ve iyi niyet kuralına aykırı davranışı nedeniyle fesih, işveren 
tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 
davranışı nedeni ile fesih,   işçi tarafından sağlık nedeniyle 

fesih, işçi tarafından zorunlu nedenlerle fesih, işveren tarafından zorunlu nedenlerle ve 
tutukluluk nedeniyle fesih, işveren tarafından sağlık nedeniyle fesih, işyerinin devri, işin 
veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, vize süre bitimi, Borçlar Kanunu, 
Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında 
fesih, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeniyle fesih ile 
sigortalılar ortalama kadınlar 7 ay, erkekler 1 yıl sonunda işten ayrılmaktadırlar. Bu 
konuda sigortalıların sistemde daha uzun kalma sürelerine ilişkin ayrıntılı çalışmalar 
yapılması önerilmektedir.

Kadın
(%0,3) 

Erkek
(%0,3)

4,3 yıl 5,1 yıl

Kadın
(%25,8) 

Erkek
(%21)

7 ay 1 yıl
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S. 2011 Yılı İşten Çıkış Nedenleri Verilerinin Sektör Değerlendirmesi

2011 yılında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi tarafından Feshi nedeniyle işten 
ayrılan kişiler, tüm işten ayrılanların % 47’sini oluşturmaktadır. 2010 yılında kadınlarda 
%39, erkeklerde %43 olan bu oran, 2011 yılında kadınlarda %45, erkeklerde %48’e 
çıkmıştır. Buna sebep olan nedenlerin etraflıca incelenmesi önem arz etmektedir. 
Bu hususta işvereninin işçiye kıdem tazminatı ödememek için işçiyi işten ayrılmaya 
zorlaması durumunun etraflıca değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Aşağıdaki grafikte toplam sigortalıların sektörlere göre işten çıkan kişi 
dağılımı yer almaktadır. Görüldüğü üzere “İmalat” sektörü en çok işten çıkış veren 
sektördür. İkinci olarak “Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve 
Motosikletlerin Onarımı” sektörü, üçüncü olarak ise “Eğitim” sektörü yer almaktadır. 
İşten çıkışların oldukça fazla olduğu tüm bu sektörler için güvenceli esneklik modeli 
gibi uygulamaların yürürlüğe geçirilmesi önerilmektedir.

Grafik1.  2011 Yılı İş Kollarına Göre İşten Çıkan Kişi Dağılımı

1. C: İmalat
2. G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
3. O:   Eğitim
4. I: Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
5. H: Ulaştırma ve depolama
6. N: İdari ve destek hizmet faaliyetleri
7. M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
8. F: İnşaat
9. R: Diğer hizmet faaliyetleri
10. P: İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
11. B: Madencilik ve taş ocakçılığı
12. Q: Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 
13. A: Tarım, ormancılık ve balıkçılık
14. J: Bilgi ve iletişim
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15. K: Finans ve sigorta faaliyetleri
16. D: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
17. E: Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
18. L: Gayrimenkul faaliyetleri
19. S: Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi 

kullanımlarına   yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri
20. T: Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
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Özet

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkesinin aksine Türkiye, kadınların işgücüne 
katılımında istenen başarıyı sağlayamamıştır. Son 20 yılda dünyada kadın istihdamının 
göstermiş olduğu artış, Türkiye’de aynı oranda gerçekleşmemiştir. 1980 sonrasında 
ithal ikameci politikaların terk edilip ihracata yönelik politikaların benimsenmesi ve 
küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan esneklik uygulamaları sonucu işgücü piyasasının 
bölünmesi, kentlerde çalışmak isteyen kadınların sayısında bir artış meydana getirmekle 
beraber bu artış kayıtlı işlerden çok kayıt dışı işler nezdinde gerçekleşmiştir. Köyden 
kente göç eden çoğu düşük vasıflı kadının sanayi ve hizmetlerde yaratılan istihdam 
kapasitesinden yeterince yararlanamayışı, onları kayıt dışı istihdama yönelterek işgücüne 
katılım oranının düşüş seyrinin hızlanmasına neden olmuştur. Eğitimsiz olarak tarımda 
ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadın işgücü, bu eğitimsizliği nedeniyle 
şehirde çalışma imkanı bulamayıp ya ev kadını statüsünde kalmış ya da kayıt dışı olarak 
çalışmaya başlamıştır. Günümüzde artık kadınlar arasında kayıt dışı istihdam kayıtlı 
istihdamın yerini alarak temel istihdam kaynağı konumuna gelmiştir. 

Kayıt dışı sektörde en çok sömürülen grup olan kadınların emeklerini görünür kılarak 
sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm bulmak, üzerinde çalışılması gereken bir 
sorundur. Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadınlar başta eğitimsizlik olmak üzere, yoksulluk, 
çocuk bakım sorunu, ataerkil yapı gibi birçok nedenden dolayı işgücüne kayıt dışı bir 
şekilde katılmayı seçmektedir. Bunların çoğu tarımda ücretsiz aile işçisi veya mevsimlik 
(geçici) işçi olarak çalışmakta, ev eksenli üretim yapmakta veya ev hizmetlisi gibi çalışan 
kadın olarak kabul edilmedikleri statülerde çalışmaktadır. Kayıt dışı istihdam kadınlar 
açısından önemli hak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Emeğin değersiz olduğu bu 
istihdam şekillerinde kadınlar düşük ücretli ve kötü çalışma koşulları altında çalışmayı 
kabul edip, yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri sosyal risklere karşı korunma ile 
emekli aylığı, işsizlik sigortası, iş kazası ve meslek hastalığında sağlanan yardımlar gibi 

TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE 
KATILIMINDA GÖZLENEN KAYIT DIŞI 
İSTİHDAM SORUNU 

Öznur YALÇINKAYA
Sosyal Güvenlik Uzmanı
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temel sosyal güvenlik haklarından kendi çalışmaları dolayısıyla yararlanamamaktadır. 
Bu kadınlar ancak pasif olarak yani eşlerinin sigortalılığı nedeniyle sosyal güvenlik 
sistemine bağımlı bir şekilde katılmaktadır.

Giriş

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı yer, zaman ve koşullara göre değişim 
göstermekle birlikte hiçbir zaman arzulanan seviyeye gelememiştir. Avrupa Birliği 
ülkelerinde kadın işgücündeki genel artış eğiliminin aksine Türkiye’deki eğilim genel 
olarak azalış şeklinde seyretmiştir. Bu azalışın en önemli nedenlerinin başında kadın 
emeğinin en görünmez hali olan kayıt dışı istihdam gelmektedir. 

Kayıt dışı istihdam hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin en önemli 
sorunlarının başında gelmektedir. Kayıt dışı istihdam sonucu devletin en önemli 
özelliği olan “sosyal devlet olma ilkesi” sekteye uğramaktadır. Devletten ve dolayısıyla 
devletin benimsediği sosyal güvenlik sisteminden beklenen toplumsal yaşamda var olan 
eşitsizlikleri görerek ayırım yapmadan ülkedeki tüm vatandaşları kendi çatısı altına 
alması ve risk dönemlerinde onlara güvence sağlamasıdır. Kadınlar arasında kayıt dışı 
çalışmanın yaygınlığı sistemin bu görevi tam anlamıyla yapmasına engel olmaktadır. Bu 
tebliğde Türkiye’de bir şekilde kayıt dışı çalışan veya çalıştırılan kadınları analiz etmek 
ve var olan sorunlarına çözüm önerileri üretmek amaçlanmaktadır.

Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt dışı istihdam en basit haliyle kayıt altına alınmadan çalışmakta olan kişileri 
anlatmak için kullanılır. Kapsamı daha da genişletecek olursak niteliği itibariyle yasal 
fakat kamu kurumlarına bildirilmemiş herhangi bir ücretli faaliyet kayıt dışı olarak 
tanımlanırken, suç sayılan faaliyetler ve ev ekonomisinin içinde yaratılan değerler bu 
kapsama alınmazlar; çünkü bunlar yasal olarak kuruma bildirilmesi gereken faaliyetler 
değillerdir1. Yani kısaca kayıt dışı istihdam kapsamında yer alan faaliyetler yasal ama 
herhangi bir kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen faaliyetlerdir. 

ILO’nun sınıflandırmasına göre ise kayıt dışı istihdam; “Kayıt dışı sektörlere özgü 
işletmelerde istihdam edilen çalışanları, kayıt dışı sektöre özgü işletmelere sahip olan 
işverenleri, kayıtlı ya da kayıt dışı sektördeki işletmelerde çalışan ücretsiz aile çalışanlarını, 
kayıt dışı üreticilerini,  kayıtlı sektör işletmelerince ya da ücretli şekilde hane halkınca 

1 TİSK, 2000, s.8  
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çalıştırılanlardan kayıt dışı işte çalışan ücretlileri, ailesinin kullanımına yönelik mal ve 
hizmetlerin üretiminde bağımsız şekilde çalışan kişileri” ifade etmektedir2. Görüldüğü 
üzere ILO’nun tanımında yalnızca kayıt dışı sektörde çalışanlara değil bunların yanında 
kayıtlı sektörde kayıt dışı çalışanlara da yer verilmiştir.

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Boyutları

Kayıt dışı istihdam 1980’lerden beri artarak süregelen ve ülkemiz ekonomisi için 
çok önemli konuma sahip bir sorundur. Ülkemizde giderek daha çok insan kayıt dışı 
çalışmaya yönelip onu bir çalışma veya yaşam tarzı olarak benimsemesine rağmen 
kayıt dışı istihdamın boyutu net olarak belirlenememektedir. Çünkü kayıt dışı çalışma 
hayatıyla ilgili veriler eksik veya güvenilirlikten yoksundur. Buna rağmen eldeki 
mevcut verilerden yararlanarak kayıt dışılık oranları hakkında sadece tahmin yürütmek 
mümkündür. 

Kayıt dışılığın boyutları hakkında net verilere ulaşılamamasının sebebi kayıt dışı 
istihdamın niteliği gereğidir. Çalışma şeklinin kayıt dışı olması konunun net belirlenmesini 
engellemektedir. Ancak yine de yapılan çalışmalardan hareketle Türkiye’de kayıt dışı 
çalışma şeklinin çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz3.

Tablo 1: Türkiye’de Yıllar İtibariyle Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

51,2 53,1 52,1 51,7 50,1 48,2 47 45,4 43,5 43,8 43,3 42,1 39,7

*2012 yılı verisi Ekim ayına aittir

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ekonomik krizin de etkisiyle 2000’li yılların başında 
%50’lerde seyretmekteydi. Kriz döneminde çalışanların bir kısmı işten çıkarılmış ve 
işten çıkarılan bu kişiler gelirlerini aynı seviyede tutmak için kayıtsız olarak güvenceden 
yoksun işlerde çalışmaya başlamışlardır. İlerleyen yıllarda bu oran yavaş yavaş düşme 
eğilimi göstererek 2012 yılı Ekim ayında ise kayıt dışı istihdam oranı %39,7’lik bir 
oranla en düşük seviyesine ulaşmıştır. Yıllar itibariyle bir düşüş yaşanmasına rağmen 
bu rakam Avrupa Birliği üyesi ülkeleriyle karşılaştırıldığında hala oransal olarak çok 
yüksek kalmaktadır.

2 Haussmanns, 2004, s.7 
3 Güloğlu, 2005, s.28
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Türkiye’de Kadın İşgücünün Kayıt Dışı İstihdamdaki Durumu

Türkiye işgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri, istihdama katılım açısından 
erkeklere göre dezavantajlı konumda bulunan kadınların kayıtlı işgücü piyasasına sınırlı 
katılımına karşın kayıt dışı piyasaya sınırsız katılımıdır.

Tablo 2: Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Kayıt dışılık Rakamları (bin kişi) ve Oranları (%)

Yıllar

SGK’ya Kayıtlı Olmayan

Kadın Erkek Toplam

Kişi % Kişi % Kişi %

2000 4.051 69.8 6.998 44.3 11.049 51.2

2001 4.391 73.6 7.048 45.3 11.439 53.1

2002 4.439 72.5 6.694 43.9 11.133 52.1

2003 4.200 71.3 6.742 44.2 10.942 51.7

2004 3.388 67.1 6.456 44.3 9.844 50.1

2005 3.318 65.0 6.348 42.4 9.666 48.2

2006 3.310 63.0 6.283 41.4 9.593 47.0

2007 3.253 60.7 6.170 40.1 9.423 45.4

2008 3.270 58.4 5.950 38.1 9.220 43.5

2009 3.426 58.4 5.902 38.3 9.328 43.8

2010 3.758 58.5 6.015 37.2 9.773 43.3

2011 4.030 57.8 6.109 35.6 10.139 42.1

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Tablodan görüldüğü gibi kayıt dışı istihdam erkeklere nazaran kadınlar arasında daha 
yüksek oranlarda görülmektedir. Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranının yüksek olması 
başta kırsal kesimde tarlada çalışan kadınlar olmak üzere, eve iş verme sistemi içerisinde 
evlerde çalışan kadınlar ve hizmetler sektöründe yaygın bir şekilde kayıt dışı çalışan 
kadınlardan kaynaklanmaktadır. Bu kişilerin yaptıkları işler genelde kayıt dışı olmaktadır. 
Kayıt dışı çalışan kadınların oranı 2000 yılında % 69,8 gibi yüksek bir orana sahiptir. 
2011 yılında ise kadınların kayıt dışı çalıştırılma oranı %57,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Yıllar itibariyle oranlara baktığımızda erkekler arasındaki kayıt dışılık oranları her yılda 
kadınlar arasındaki kayıt dışılık oranlarından düşük olmuştur. 

Ucuz işgücü piyasasında daimi yerlerini koruyan kadınlar, ekonomik sistemin yaşadığı 
dönüşümlerden en çok etkilenen kesim olmakla beraber, bu dönüşümlerin en yakıcı ve 
yıkıcı etkilerini de hayatlarının merkezinde yaşamaktadır. İşgücüne ihtiyaç arttığında 
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ekonomik bağımsızlıklarını kazanması gerektiği gibi söylemlerle çalışmaya sevk edilen 
kadınlar, işsizliğin arttığı dönemlerde, erkek çalışanlara göre geri plana itilmekte ve 
işsizliğin görünmeyen yüzü olarak evlerine dönmeye zorlanmaktadır. Ayrıca kadınların 
yarı zamanlı ve esnek çalışma saatleri olan işleri kolay kabul etmeleri, işte süreklilik 
arayışlarının daha az olması, geçici olarak işten ayrılmayı kabullenebilmeleri ve uyumlu 
olmaları kadın işgücünü kayıt dışı üretimde ön plana çıkarmaktadır4.

Gelişmekte olan ülkelerde çalışan kadınların sadece %6’sı kayıtlı sektör kapsamındaki 
işlerde çalışırken, geriye kalan %94’lük kesimin kayıt dışı faaliyetler kapsamında 
çalıştığı tahmin edilmektedir5. TİSK’in 2011 yılı Temmuz ayında yayınladığı rapora göre 
Türkiye’de 2011 Nisan ayı itibariyle istihdama eklenen her iki kadından biri kayıt dışı 
sektörde iş bulmuştur6. 

Kadınları kayıt dışı çalışmaya iten nedenlerin başında kırdan kente göç ve eğitimsizlik 
sonucu işgücü piyasalarında düşük vasıflı kalmaları, iş-aile yaşamında üstlenilen çoklu 
rollerin çatışması ve ev işleriyle meşguliyet zorunluluğu, anneye özgü bir kavram olduğu 
kabul edilen ve kadınları eve hapseden çocuk bakımı sorunu, erkeği evin reisi olarak gören 
toplumsal ataerkil zihniyet sebebiyle kadınların sadece kadın işi olarak nitelendirilen 
işlerde çalışabilmesi, yoksullukla mücadele edebilme, firmaların küreselleşme sonucu 
rekabet edebilme kapasitesini arttırmak amacıyla düşük maliyetli kadın işgücüne 
olan ihtiyacının artması ve son olarak prim ödeme sistemine dayanan sosyal güvenlik 
sisteminin kadınlar için maliyetli oluşu gelmektedir. Bunların yanında kayıt dışı işlerden 
özellikle evde yapılanlar kadını işyeri ortamına uyum sağlama zahmeti, işyerinde cinsel 
tacize uğrama riski, çalışmak için aileden izin alma gibi ek sorunlardan da görece 
kurtarmakta,  bu nedenle de kadınlarca benimsenmektedir.

Kayıt Dışı Çalışan Kadın Emeğinin Görünmezliği ve Değersizliği

Kadınların yoğun olarak bulundukları kayıt dışı sektörlerde yaptıkları üretimler kadın 
işgücü rakamlarına yansıtılmamaktadır. Oysa kadınlar evdeki çalışmaları sonucu üretime 
katkıda bulunurlar. Ama bu emek toplum ve erkeklerin gözünde görünmezdir. Evde 
yapılan iş üretken sayılmaz, üretken iş erkeklerin gelir karşılığı yaptığı faaliyetler olarak 
görülür ve ekonomik göstergelere dahil edilir7. Günümüz toplumunda gelir getiren işler 
“erkek işi” olarak görülürken kadınların yaptıkları işler daha değersizdir8.

4 http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ana&ana_id=50(17.11.2011)
5 Gökbayrak, 2003, s.234
6 TİSK, 2011, Sayı:14
7 Toksöz, Özkazanç & Poyraz, 2002
8 Yaman & Akduran, 2010, s.222
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Kadınların yaptıkları kayıt dışı üretimler toplum tarafından olduğu kadar kadınların 
kendileri tarafından da “çalışma” ya da “iş” olarak görülmemektedir. Bu da kadın 
istihdamı çalışmalarında bir görünmezliğe yol açmaktadır9. Örneğin evde tığ işi ya da örgü 
yapıp satan kadınlara sorulduğunda boş zamanlarını değerlendirdiklerini söylemekte, bu 
uğraşlarını iş olarak nitelendirmemektedirler. Evlere temizliğe giden kadınlar ise işlerinin 
statüsünü düşük gördükleri için kendilerine sorulduğunda ev hanımı olarak kendilerini 
tanıtmakta aynı durumda olan erkekler ise çekinmeden işsiz olduklarını söyledikleri için 
faal nüfus olarak kaydedilmektedir. 10.  Görünmezlik özellikleri nedeniyle kadınların 
kayıtsız yaptıkları işler kadın işgücüne katılım boyutunun genellikle gelişmekte olan 
ülkelerde olduğundan daha az hesaplanmasına yol açmaktadır. Marjinal işlerde çalıştıkları 
için işgücü istatistiklerinde ev kadını olarak kabul edilen kadınların durumu hakkında 
çok kısıtlı bilgi mevcuttur. Ülkemizde özellikle ev eksenli çalışma ve ev hizmetlerinde 
çalışan kadınlarla ilgili güvenilir veriler bulunmamaktadır.

Kadınların ev işlerine harcadığı emek, kullanım değerine sahiptir ancak değişim 
değerine sahip olarak görülmemektedir. Bu nedenle,  erkek işgücünün ve toplumun 
yeniden üretimi açısından büyük önem taşımasına rağmen kadının ev işlerinde harcadığı 
emek ulusal gelir hesaplarında yer almamaktadır. Oysa aynı faaliyetler piyasa içinde 
gerçekleştiğinde bir değere sahiptir. Kadınlar ev içinde kullandıkları emeklerinin 
karşılığını alamadıkları için emekleri değersiz kılınmaktadır11.

Kadınların kayıt dışı işlerde çalışmaları sonucu elde ettikleri kazançları, daha çok gündelik 
ihtiyaçları karşılamak için kullanıldıklarından ve ailenin uzun vadeli yatırımlarına katkısı 
bulunmadığından önemli görülmemektedir12.

Kayıt Dışı Çalışan Kadınların Sektörel Dağılımı 

Kadınlar arasında kayıt dışı çalışma tarım, sanayi ve hizmet sektöründe farklı boyutlarda 
ve değişen oranlarda görülebilen bir çalışma şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarım Sektöründe Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar

Türkiye’de istihdam içinde tarımın yüksek bir paya olmasının nedeni tarım sektörünün 

9 İlkkaracan, 1998, s. 289
10 Özbay, 1990, s.123
11 Güneş, 2011, s.221
12 Kalaycıoğlu & Rittersberger, 1998, s.119
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ülkemizin sanayi sektörüne hammadde sağlanmasının yanı sıra ülkenin gıda ihtiyacını 
karşılaması ve daha önemlisi işsizliğe bir nebze de olsa engel olmasıdır. Bu önemine 
ve tarımda çalışanların sayısının fazla olmasına rağmen bu sektörde çalışanlar, sosyal 
güvenlik bilincinin düşüklüğü nedeniyle sosyal güvenlik ve çalışma koşulları gibi yasal 
düzenlemelerden yeteri kadar faydalanma konusunda istekli olmamakta ve bu isteksizlik 
beraberinde birçok sorunu da getirmektedir13.

Tarım sektörü yapısı itibariyle kayıt dışı çalışmanın da en yoğun olduğu sektördür. 
Ülkemizde kayıt dışılık oranının yüksek olması büyük ölçüde köylerde ve tarım 
sektöründe çalışanlardan kaynaklanmaktadır.  Çalışan kesimler içerisinde sosyal ve 
ekonomik açıdan en çok korunma ve gözetilmeye muhtaç olan kesimin tarım işçileri 
özellikle de kadın tarım işçileri olmasına rağmen bu sektörde çalışanların üretimin her 
aşamasında niteliksel olarak farklılıklar göstermesi ve bu durumun belirlenmesindeki 
zorluklar çalışanların yasal korumadan uzak kalmasına neden olmaktadır14.

1980’den beri uygulanan neoliberal politikalar ve 1990’lı yılların sonlarından itibaren 
IMF ile yürütülen program gereğince, Türk tarımının önemli bir ürünü olan şeker 
pancarına kota konulması çiftçiyi emek yoğun bir üretimden işgücünün nispeten daha az 
kullanıldığı üretim alanlarına kaydırmıştır. Bu durum ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta 
olan kadının piyasadan çekilerek ev içi üretim faaliyetlerine geri dönüş yapmasına neden 
olmuştur15. Diğer yandan bu kadınlardan bir kısmı kente göç yolunu tercih etmiş ve 
göç sonucu tarımsal uğraştan çekilen kadınlar tarım dışı istihdam olanaklarına kolayca 
erişememiş, bunun sonucunda ev kadını olmak veya kentte kayıt dışı işlerde çalışmak 
gibi iki seçenekle karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle 2001 yılından sonra tarımsal 
destekleme alımlarının kaldırılması da çoğu ücretsiz aile işçisi olarak tarımda çalışan 
kadını istihdam dışına itmiştir16.

Ülkemizde tarımda özellikle ücretsiz aile işçiliği ve mevsimlik tarım işçiliği kadınlar 
arasında en çok görülen kayıt dışılık türleridir. 

Ücretsiz Aile İşçiliği

Ülkemizde kayıt dışı çalıştırılan kadınlar en çok ücretsiz aile işçiliğinde yer almaktadır. 
Tarımda kadınlar üretim faaliyetlerinin büyük bir bölümünü küçük aile işletmelerinde 
“ücretsiz aile işçisi” olarak yerine getirmektedir. Ücretsiz aile işçiliğinde kadın, çalışmaları 

13 Yurdu, 2010, s.190
14 A.g.e, s.193
15 Özer, Biçerli, 2003, s.77
16 KEİG Platformu, 2009, s.11
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karşılığında işgücüne ya doğrudan katılır veya ücretli olarak başka işletmelerde çalıştığı 
zaman çalışmasının karşılığını alır ve bunu genelde aile başkanı olan erkeğe verir17. 
Türkiye’de çalışan kadınların büyük çoğunluğu kırsalda ücretsiz aile işçisi olarak sosyal 
güvenceden yoksun olarak çalışmaktadır. Bu şekilde çalışmaya karşın elde ettiği şey 
yaşamını sürdürebilmesi ve babasına sağladığı başlık parasıdır18.

Tarımdaki ücretsiz aile işçiliği kadınlara birkaç şekilde zarar vermektedir. Kadınlar 
bir yandan evde ücretsiz emek harcarken bir yandan da tarlada da aile işçisi olarak 
karşılıksız emek harcamaya devam eder. Bu işçiliği evdeki işlerini aksatmasına bir 
sebep oluşturamayacağı gibi ayrıca bu nedenle okula gönderilmesi ya da benzer şekilde 
kendini geliştirici işler yapması engellenir19.

Sosyal güvenlik hakkından yararlanma bakımından da ücretsiz aile işçisi kadınlar 
dezavantajlı bir durumdadır. Ücretsiz aile işçisi konumundaki kadınlar gelir elde 
etmemeleri veya gelir azlığı nedenleriyle, yasal bir engel olmamasına rağmen sosyal 
güvenlik kapsamına büyük ölçüde girememektedir20. Sosyal güvenlik sistemi çalışma 
esasına göre işlemekte, kadınların tarımsal üretimde onca verdikleri emek çalışma 
olarak nitelendirilmediğinden kadınların kendi sosyal güvenceleri bulunmamaktadır21. 
Sosyal güvenlik sistemleri ücretsiz aile işçisi olan kadınları eve ekmek getiren kişinin 
bağımlılığında sayma eğilimindedir22.

Ücretsiz aile işçiliğinin işsizliği gizleyen bir yapısı da vardır. Gerçekte işsiz olan ama 
tarlalarda istihdam ediliyormuş gibi görünen ücretsiz aile işçileri işsizlerin sayısının 
olduğundan az görünmesine neden olmakta; bu nedenle işsizlik tam ve doğru olarak 
ölçülememekte ve yanıltıcı bilgiler işsizlikle mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Mevsimlik (Geçici) Kadın Tarım İşçileri

Mevsimlik tarım işçisi; “tarımsal üretimin her hangi bir aşamasında, işin yapıldığı 
yöre dışından gelerek, ücret karşılığında sözleşmeyle veya sözleşme olmaksızın çalışan 
gerçek kişilere” denir23.

17 Yıldırak, Gülçubuk & Diğerleri, 2003, s.77
18 Kocacık & Gökkaya, 2005, s.201
19 Turgut, 2006, s.20
20 http://www.toprakisveren.org.tr/2006-69-nimetcubukcu.pdf(30.11.2011)
21 Yaman & Akduran, 2010, s.239
22 Dünya Çalışma Raporu, “Değişen Dünyamızda Gelir ve Sosyal Güvenlik”, 2000, s.9
23 Yurdu, 2010, s.192
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Türkiye’de çeşitli nedenlerle tarım işletmelerinin küçülmesi ve parçalanması sonucu 
tarımla uğraşan kişiler kendi tarım işletmelerinden yeterli geliri elde edememekte ve 
birçok aile geçimini sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iş olanağı bulunan 
yörelere mevsimlik olarak çalışmaya gitmek zorunda kalmaktadır24. 

Özellikle pamuk, fındık, çay, tütün, şekerpancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı 
Çukurova, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerine çoğunlukla Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu’dan aileleriyle birlikte tarım işçileri göç etmektedir. Bu işçiler mevsimlik tarım 
işçisi olarak nitelendirilirler. Bu mevsimlik işçiler çoğunlukla SGK’ya kayıtlı olmadan 
çalışmaktadırlar. Ayrıca bunların ücretleri de genelde çok düşük seviyelerdedir25. 

Tarım sezonunun açılmasıyla aileleriyle birlikte yollara düşen ve sezon bitimi tekrar 
evlerine dönen bu kesim her türlü yasal haktan mahrum şekilde çalışmaya devam 
etmektedir. Bunlar kayıtlı tarım işçilerine sağlanan iş kazası ve meslek hastalıkları 
sigortası, malullük ve yaşlılık sigortası, hastalık sigortası, yaşlılık ve ölüm aylığı gibi 
haklardan yararlanamamaktadır.

Tarımda hizmet akdiyle birine bağlı olarak süreksiz çalışan işçileri korumaya yönelik ilk 
sosyal düzenleme 1/1/1984 tarihinde yürürlüğe giren 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile yapılmıştır. 2008 yılında bazı hükümleri mülga olan 2925 sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda “ Sosyal güvenlik kanunları dışında olanlarla 
bu kanunlara göre malullük, yaşlılık aylığı, sürekli iş göremezlik geliri almayanlardan 
süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar 18 yaşını doldurmuş olmak 
şartıyla ve istekte bulunmaları kaydıyla bu kanuna göre sigortalı sayılırlar”26 denilmektedir. 
Buradan da anlaşıldığı üzere tarımda çalışan kadınların sigortalılığı zorunlu olmayıp 
isteğe bağlı olarak gerçekleşme imkanı bulunmasına rağmen düşük ücretlerde ve 
olumsuz çalışma şartlarında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sigorta primlerini ödeme 
imkanları bulunamadığından bunlar genellikle kayıt dışı kalmaktadırlar. Kanun zorunlu 
bir sigortalılık sistemi getirmediğinden prim ödeme yükümlülüğünün tamamı da işçilere 
yüklemiştir. İşverenin prim ödemesinde hiçbir katkısı yoktur27.

 Mevsimlik işçilerin sosyal güvencelerine baktığımızda birçoğunun sosyal güvenceden 
yoksun, bir kısmının yeşil kart sahibi, geri kalanların ise aile içindekilerin sosyal 
güvencelerinden faydalanmak zorunda olduğunu görmekteyiz. Mevsimlik işçiler sosyal 
güvenlik konusunda gerekli yasal düzenlemelere sahip olmadıkları gibi bu konuda 
yeterli bilgiye de sahip değildirler.

24 Yıldırak, Gülçubuk & Diğerleri, 2003, s.83
25 Karaman & Yılmaz, 2011, s.215
26 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 4 ve Madde 2
27 Yıldırak, Gülçubuk & Diğerleri, 2003, s.40-41
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Mevsimlik işçilerden yaptıkların işin bitmesi ve mevsimin geçmesi nedeniyle şehirlere 
göç edenler daha büyük olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Bu kadınlar şehirdeki işlerin 
gerektirdiği vasıflara sahip olmadıklarından çözüm olarak kayıt dışı işlerde istihdam 
edilmektedirler28.

Sanayi Sektöründe Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar

1980’lerden sonra devletin ekonomiden çekilmesi ve neoliberal politikalar sonucunda 
hazır giyim sanayi Türkiye’nin en önemli ihracat sektörü haline gelmiş ve Türkiye’nin 
sanayileşme sürecinde çok önemli rol oynamıştır. Türkiye uluslararası pazarlara başta 
tekstil ve giyim eşyası olmak üzere temel tüketim mallarıyla girmiştir. 2000’li yıllara 
kadar tekstil ve hazır giyim sanayileri, Türkiye’nin ihracatında lider sektörken, 2001 
krizi ve Çin tehdidi gibi nedenlerle güç kaybına uğramış ve ikinci sıraya yerleşmiştir29. 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) istatistiklerine göre Türkiye hala dünyanın en büyük 
dördüncü hazır giyim üreticisidir. 

İhracata dayalı sanayileşme sonucu kadınların sanayide istihdam artışı, modern 
fabrikalardan ziyade küçük atölyelerde veya ev eksenli çalışma üzerinden olmaktadır30. 
Kayıt dışı sektörün önemli bir bileşenini oluşturan küçük ölçekli işyerleri özellikle 
konfeksiyon sanayinde geniş ölçüde kadın işçi çalıştırmaktadır.  Aynı zamanda diğer bir 
kayıt dışı çalışma biçimi olan ev eksenli çalışma sonucunda da bir çok kadın evlerinde 
çalışarak bu işyerlerinden gelir elde etmeye çalışmaktadırlar31. 

Türkiye Tekstil Örme ve Sanayi İşçileri Sendikası’nın verilerine göre 1999 yılında hazır 
giyim üretiminde çalışan 2 milyon işçiden sadece 500 bini kayıt altında istihdam edilirken 
İstanbul giysi üretiminin merkezi olan Merter’de 60 bin çalışandan sadece 4 bini sosyal 
güvenlik çatısı altında çalışmaktadır. Bunların da çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. 
Atölye ve ev eksenli işlerin varlığı ve esnek üretim yapısı sayesinde kadınlar arasında 
bu sektörde çalışma tercih edilmektedir32. Diğer yandan kadınlar tarafından sosyal 
güvence hakkından mahrum olarak çalışma diğer avantajlarının yanında görmezden 
gelinmektedir.

28 Yaman & Akduran,  2010, s.216
29 Dedeoğlu, 2010, s.253
30 Toksöz, 2009, s.1
31 Toksöz, 2004, s.241
32 Dedeoğlu, 2010, s.254
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Küçük Atölyeler ve Fason Üretim

1980 yılından beri uygulanan ve uluslararası rekabet edilebilirliği emek yoğun ürün 
ihracatına dayandıran politikalar sonucu hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde 
çalışan kadınların sayısı artmıştır. Ancak, hazır giyimde kadınlar küçük atölyelerde kötü 
çalışma koşullarında, düşük ücretli, sosyal güvencesiz ve düzensiz işler yapmaktadır. 
Böylelikle kayıt dışı sektör giderek genişlemekte, ihracata yönelik üretim ve ticarette 
genellikle kadınların kayıt dışı emekleri kullanılmaktadır33. 

Kayıt dışına çıkması kolay olmayan büyük işletmeler uluslararası piyasada rekabetin 
yolunu üretim sürecinin emek yoğun aşamalarını küçük işletmelere fason üretim 
yaptırmakta bulmaktadırlar. 

Fason üretimin ana özellikleri, “üretimin parçalanarak, özellikle talep dalgalanmalarının 
ve değişen mal taleplerinin getirdiği risklerin farklı üretim birimleri tarafından 
bölüşülmesi,  üretimin belirli konularda uzmanlaşan firmalar tarafından gerçekleştirilerek 
verimliliğin arttırılması ile ağırlıklı olarak sigortalı olarak çalışan sayısının ana birimlerde 
azaltılarak emek yoğun işlerin özellikle emeği daha esnek biçimde kullanacak firmalara 
devredilerek üretim maliyetinin düşürülmesi” şeklinde özetlenebilmektedir34.

Özellikle ihracata yönelik üretim yapan büyük firmalar, işgücü maliyetlerini düşürmek 
için işi parçalara bölmekte ve merkezde kayıtlı çekirdek bir iş gücü barındırırken işin 
büyük kısmını küçük atölyelerde çalışan kadınlara genellikle kayıt dışı olarak yaptırmak 
yolunu seçmektedir. Küçük atölyeler fason iş alabilmek amacıyla kendi aralarında rekabet 
edebilmek için maliyetlerini işgücünün kayıt dışı istihdamı üzerinden düşmektedir. Bu 
tür kayıt dışı çalışma ise özellikle kadınlar arasında sıkça görülmektedir35. Bu kişiler 
kayıt dışı oldukları için hiçbir sosyal güvenceden yararlanamamaktadır. 

Bazı küçük atölyeler ise aile işletmesi şeklinde çalışmaktadır. Aile işletmesi atölyeler 
kadınlara aile ortamı içinde, kadınlar açısından iyi olarak değerlendirilen istihdam 
olanakları sunarken bu istihdam olanakları kadın emeğinin kayıt dışı olması anlamına 
da gelmektedir. Kadınlar bu kayıt dışı işleri ev işlerinin bir uzantısı olarak görmekte 
ve ailelerine katkıda bulunduklarını düşünmektedir. Aile atölyeleri genellikle kendi 
aile üyelerinden kadınları ya da bu kadınlar aracılığıyla ulaştıkları kişileri ev eksenli 
üretim için kullanırlar36. Akrabalık ilişkileri ile kurulan küçük aile atölyelerinde 
çalışanlar, saat kavramını gözetmeksizin işin bir an önce bitirilmesini sağlamak 
amacı ile gece çalışmalarını uzatabilirler. Bunun karşılığında aile işletmesi olmasına 

33 KEİG Platformu, 2009, s. 12
34 Ecevit, 1998, s.107
35 Toksöz, 2009, s.8
36 Dedeoğlu, 2010, s.259-268
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rağmen alınan ücret bellidir ve fazla ücret alınmaz.  Hazır giyim sektöründe çalışan 
kadınların akrabalık ilişkileri içerisinde ücretsiz veya düşük ücretle çalıştırılması veya 
ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek yedek işgücü rolünü oynaması kadınları imalat 
sanayinin tümüyle kayıt dışı işletmelerinin görünmeyen işçileri haline getirmektedir37.

Hizmet Sektöründe Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar 

Hizmet sektöründe kişisel hizmetlerin sunumu, kentlerdeki eğitimsiz ve vasıfsız göçmen 
kadınlar için önemli bir istihdam alanı olsa da bu alandaki çalışma herhangi bir yasal 
düzenlemenin bulunmaması nedeniyle kayıt dışı istihdamın en önemli çeşitlerindendir38.

Kadınların hizmet sektöründe önemli katkıları bulunmakla birlikte, sektördeki 
konumları, düşük statülü ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmekle sınırlanmıştır. 
Hizmetler sektöründe küçük aile işletmelerinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan (örneğin 
kocasının bakkal dükkanında tezgahta duran)  kadın, hem hiçbir gelir elde etmeden 
çalışmakta hem de kayıtsız olduğu için sosyal güvenlik hakkından yararlanamamaktadır. 
Bu şekilde özellikle kentlerde çalışan kadınların sayısı azımsanmayacak derecededir.  
Bunların yanında hizmetler sektöründe küçük işletmelerde kayıt dışı çalışan sekreterlik, 
manikürcülük, kasiyerlik yapan binlerce kadın mevcuttur39. Bu çalışmada hizmetler 
sektöründe kayıt dışı çalışan kadınların büyük çoğunluğunu oluşturan ev hizmetlerinde 
çalışan kadınlar üzerinde durulacaktır.

Ev Eksenli Çalışma

Son yıllarda ağırlık kazanan çalışma yeri ve süresinde esneklik uygulaması,  üretimin bir 
bölümünün evlere kaymasına ve evlerin konut olma özelliğinin yanında üretim yapılan 
yer olma özelliği kazanmasına yol açmıştır. 

“Ev eksenli çalışma bir yandan geleneksel bir çalışma biçimi olarak kabul edilirken diğer 
yandan teknolojinin getirdiği üretimin bölünebilirliği sonucu oluşan yeni bir çalışma 
biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan küreselleşmenin yoksul kadınlara 
uzattığı bir el olarak görülürken diğer taraftan sosyal güvenliksiz, garantisiz, sürekli 
olmayan ve düşük gelir imkanıyla sadece günü kurtarma çabasıyla geçimlik ihtiyaçlarını 
karşılamak için başvurulan bir çalışma şeklidir40”.

37 Toksöz, 2009, s.11
38 Toksöz, 2004, s.242
39 KEİG Platformu, 2009, s.13
40 Özşuca, Toksöz, Gökbayrak & Diğerleri, 2002, s.1
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Firmalar kendileri kayıtlı oldukları, halde evde parça başına üretim yapmaları için 
anlaştıkları kadınları kayıt dışı istihdam edebilmektedirler. Özellikle imalat sektöründe 
birçok kadın, alt sözleşmeli işçi olarak kayıt dışı çalışmaktadır. Düşük ücretler, uzun 
çalışma süreleri bu sektörlerde kadınların yoksullaşmasını derinleştirmektedir41.

Ev eksenli çalışma 1970’lerden önce de var olan bir kavramdır. Ancak yaygınlığını 
yitirdiği bir dönemden sonra, krizle beraber tekrar kadınlar için önemli bir üretim alanı 
haline gelmiştir. Krizin olumsuz sonuçlarını en az zararla atlatmak isteyen firmalar 
maliyetlerini düşürebilmek adına ucuz işgücü olarak genelde parça başı işlerle 
kadınları istihdam etmişlerdir42.

Hızla gelişen Türk konfeksiyon sanayi evlere parça başına düşük ücretler vererek üretim 
maliyetini en aza indirmeye ve dünya pazarında rekabet gücünü arttırmayı amaçlamaktadır. 
Ancak bu işler sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı işlerden oluşmaktadır43. Özellikle 
ihracata dayalı emek yoğun sektörlerde maliyetleri en aza indirmek amacı ile ev içi 
kadın emeği tercih edilmektedir. Çünkü kadın emeği ucuzdur. Ev içi kadın emeği ise 
daha ucuzdur ve kadınların bu konuda ne bir örgütlülüğü vardır, ne de birlikte hareket 
etmeleri söz konusudur.  Bu nedenle de kadınlar ev eksenli üretimleri sonucu yaptıkları 
işleri işverene verirken, aldıkları ücretler konusunda pazarlıktan yoksunlardır. Bu da 
ücretlerin sürekli düşme eğiliminde olması sonucunu getirir4 4 . Buna rağmen ev eksenli 
çalışma hem ev kadınlığı ve annelik rollerini aksatmaması hem de aile ekonomisine az 
da olsa katkı sağlaması şeklinde toplum tarafından içselleştirilmektedir.

Taşeronlaşma ilişkisi ile iş verme süreci parçalanarak alt gruplara devredilerek 
gitmektedir. Hatta bazen bir taşeron diğer bir taşerona işi devredebilmektedir ve böyle bir 
iş ilişkisi ağı oluşmaktadır. Bu ilişki ağı içinde en alt birim belli bir işyeri olmayan,  evde 
çalışanlardır. Evde yapılan çalışma mekânı işyeri olmayan, bir çeşit fason üretimdir45.

Fason üretimi büyük sanayi kuruluşları değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler tercih eder. 
Bu alanda tercih edilen kadınlar genellikle köyden kente göç etmiş ve büyük kentlerde 
gecekondularda yoksulluk içinde yaşayan kadınlardır. Bunlara verilen işlerin başında 
giysilere ilik açma, çorap örme, konserve yapımı, dantel, örgü gibi el emeği yoğunluklu 
uzmanlık bilgisi gerektirmeyen işler gelmektedir46. Kadınların bu tarz işlerde çalışmaları 
için uzun süreli bir eğitime gerek yoktur ve bu da işveren açısından emeğinin ucuz 
olmasının yanı sıra maliyeti düşüren bir başka neden olacaktır. 

41 Güneş, 2011, s.219
42 Turgut, 2006, s.2
43 Özbay, 1990, s.123
44 Koyuncu, 2005, s.51
45 Turgut, 2006, s.55
46 Kocacık & Gökkaya,  2005, s.201
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Ücretlerin düşüklüğünün yanı sıra firmalar için ev eksenli yapılan çalışmalarda 
masraflar tümüyle evde çalışan kadına ait olmaktadır. Böylece kayıt dışı kadın işçi 
çalıştıran işveren sadece sigorta primlerinden kurtulmakla kalmamakta aynı zamanda 
mekan kirasından, elektrik, ısınma ve telefon masraflarından da kurtulmaktadır. Ayrıca 
herhangi bir hastalık durumunda evde çalışan kadınlar doktor ve ilaç masraflarını kendi 
ceplerinden karşılamak zorunda kalmaktadırlar47. Zaten düşük olan gelirleri bu masrafları 
karşılamak için daha da küçülmekte ve kadınlar daha da yoksul hale gelmektedir.  Diğer 
yandan fason işletmelerde kayıt dışı çalışan kadınlar işverenin hiçbir sorumluluğunun 
olmadığı bir sistem içine girmektedirler. Bu sorumsuzluk içinde kadınlar aniden işsiz 
kaldıklarında işsizlik sigortasından veya sosyal yardımlardan yararlanamamaktadırlar. 
Bu yüzden kayıt dışı çalışan kadınlar için çalışma yaşamının anlamı, insani olmayan 
koşulların yarattığı memnuniyetsizlik, mutsuzluk, çaresizlik ve bunlara zorunluluk 
nedeniyle boyun eğme olmaktadır. Bu durum, kadınları köle ile eşdeğer gören toplumsal 
cinsiyet algısını pekiştirmektedir 48. 

Ev eksenli olarak kayıt dışı çalışma bir işletme adına olabileceği gibi kendi adına evde 
üretim şeklinde de olabilmektedir. Sınırlı ücretli çalışma imkanından dolayı çok sayıda 
kadın kendi evinde küçük çaplı üretim yapıp bu ürünleri dış pazarlarda satmaktadır. 
Kendi hesabına evde üretim yapan kadın kendi ürünlerini, kendi karar verdiği şekilde 
tasarlama,  fiyatlandırma ve satışını yapma,  bağımsız çalışma hakkına sahiptir49. Ancak 
bu tarz çalışma genelde maliyetleri zor karşılamaktadır50.

İster kendi adına isterse de bir işletmeye bağlı olarak olsun evde yapılan üretim yarına 
yönelik hiçbir güvence sağlamayan sadece günü kurtarmak amacıyla yapılan bir çalışma 
türüdür. Türkiye’de ev eksenli çalışanların büyük çoğunluğunun bir çeşit yoksullukla 
baş etme stratejisi olarak evde üretimde bulunarak aile gelirine katkı sağlamayı 
amaçladıkları bilinmektedir. Bu açıdan evde üretim bir yandan yoksul ve işsiz kesimlere 
ancak geçimlik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir mücadele aracı olurken diğer 
yandan sosyal güvenliksiz, garantisiz, düşük gelir sağlayan ve sürekli olmayan bir 
çalışma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır51. 

Özellikle küreselleşmeyle büyük rakamlara ulaşan ev eksenli çalışanlar, dünyada 
1970’lerin başından beri örgütlenmektedirler. Özellikle Hindistan’da SEWA ( Serbest 
Çalışan Kadınlar Örgütü) ve Portekiz’de Nakış İşçileri Sendikası o dönemde evde 

47 Koyuncu, 2005, s.74
48 Kümbetoğlu, User & Akpınar, 2011, s.26
49 Hattatoğlu & Nazik, 2005, s.69-77
50 Toksöz, Özkazanç & Poyraz, 2001, s.17
51 Koyuncu, 2005, s.28
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çalışan kadınları örgütlemeyi başaran ve günümüzde hala güçlü bir yapıya sahip olan iki 
önemli örgüttür.

Ev Hizmetlerinde Çalışma

Ev hizmetlerinin ne İş Kanunu ne de Sosyal Güvenlik Kanunu tarafından net bir 
tanımlaması yapılmış değildir. Sadece İş Kanununun 4. Maddesinde ev hizmetlerinde bu 
kanun hükümleri uygulanmaz denmekle yetinilmiştir. Aynı şekilde 5510 sayılı Kanunda 
ev hizmetlerinin tanımı yapılmak yerine sadece 6. Maddenin c bendinde ücretle ve sürekli 
olarak çalışanlar hariç olmak üzere ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılmayacağı 
hükmü yer almaktadır.

 Ev hizmetleri hizmetçilik, temizcilik, aşçılık, çocuk bakımı, bahçıvanlık gibi evin 
gündelik işleyişine yönelik aile bireyleri dışında kalanlarca yürütülen işlerdir52. Bir işin 
ev hizmeti kapsamında değerlendirilebilmesi için işin yapıldığı yer olarak evin şahsa 
mahsus olması gereklidir53.

Ev hizmetleri zaten her kadında doğuştan bulunduğu kabul edilen özelliklerin devamı 
niteliğindeki işlerden oluştuğu için ev hizmetlerinde çalışma ülkemizde çok yaygın 
görülmektedir. Kırsaldan kente göç eden vasıfsız kadın işgücü için kentte ev hizmetleri 
önemli bir kayıt dışı istihdam alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma türü 
özellikle eğitim seviyesi düşük, mesleki becerisi sınırlı olan bu kadınlar için işe giriş 
kolaylığı ve hiçbir ön eğitime gerek duyulmadan yapılabilen bir iş olduğu için tercih 
edilmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışma birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bir istihdam biçimi 
olarak değerlendirilmemektedir. Bunun nedeni bu hizmetlerin bir büroda veya fabrikada 
yapılmayıp evde yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır 54.

Ev hizmetlerinde çalışan kadınların ücretlerini ve yapacakların işin boyutunu işveren 
kadınlar belirlemektedir. Çalışan kadınlar ücretlerini artırma konusunda fazla yaptırım 
gücüne sahip değillerdir.

Ev hizmetlerinin yaptıkları işlerin belirsizliği ve güvencesizliği yasalarla güvence 
altına alınmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ev hizmetlisi kadının 
yasal yollardan hak araması imkansızdır. Diğer yandan tüm olumsuzluklarına karşın 

52 Ceylanbaş, 2001, s.117
53 Fidan & Özdemir, 2011, s.81
54 Sükun, 2010, s.90
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aile bütçesine önemli bir katkı olarak görüldüğünden bu işler kadınlar tarafından tercih 
edilmektedir55.

Türk kadınların yanı sıra ağırlıklı olarak ev hizmetlisi ve yaşlı bakımı alanında eski 
Doğu Bloğu ve Türkî Cumhuriyetlerden gelen kaçak göçmen kadınlar da yoğunlukla 
çalışmaktadır. Göçmen kadınlar sınır dışı edilecekleri korkusuyla her türlü sosyal 
korunmadan yoksun olarak çalışmaya razı olmaktadır56.

5510 sayılı Kanunda ev hizmetlerinde çalışma için yapılan ayrım dikkat çekicidir. Bu 
kanun ev hizmetlerinde sadece “ücretli ve sürekli” olarak çalışanları kapsamasına rağmen 
sürekli-süreksiz iş kavramlarına Kanunda yer verilmemiştir. Sürekli çalışmadan neyin 
kastedildiğinin belirlenmesi ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigortalılığı bakımından 
önemlidir. İş Kanununda bir aydan az süreli işlere süreksiz iş denirken ev hizmetleri İş 
Kanunun bu tanımına girmemektedir. Çünkü ev hizmetlerinde asıl ölçü işin niteliği değil 
ev hizmetlerinde çalışanın bu hizmette ne kadar çalıştığıdır. İş Kanuna göre 30 günden 
az süreyle çalışanların hizmetleri sürekli olarak görülmediğinden haftanın veya ayın 
belirli günlerinde evlere gelerek temizlik gibi hizmetleri gören kadınlar sigortalı kabul 
edilmemektedir57. Yani bunlar yaptıkları hizmetleri kayıt dışı olarak gerçekleştirmek 
durumda kalmaktadır. 

Kadınların Kayıt Dışı Çalışmasının Sonuçları

Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadınlar yoğun bir emek sarf ederek çalışmalarına rağmen, 
emeklerinin görünmez olması büyük haksızlıklara ve eşitsizliklere sebep olmaktadır.

Kayıt dışı çalışmanın en temel özelliği, yasal düzenlemelerin ve standartların dışında 
kalmasıdır. Kadınların her türlü koruyucu önlemlerden uzak, yeterince dinlenmeden ve 
sağlıkları pahasına çalışmaları, iş güvencesi ve sosyal güvenlikten yoksun olmalarıyla 
birleşmekte ve ortaya ağır bir sömürü tablosu çıkmaktadır. Kadınların sosyal güvenlik 
şemsiyesinin dışına itilmesi, malullük, yaşlılık, işsizlik, hastalık gibi risklere karşı 
korumasız kalmalarına yol açarak onları yoksulluğa itmektedir. Sosyal güvenlikten 
yoksunluk kadın yoksulluğunun en açık görünümlerinden biridir58.

Anayasa’nın 60. maddesinde de; “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu 

55 Kalaycıoğlu & Rittersberger, 1998, s.231
56 Toksöz, 2009, s.12
57 Okur, 2004, s.8-12 
58 Ulutaş, 2009, s.33
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güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar”59 denilerek sosyal güvenlik 
hakkı Anayasal bir hak olarak koruma altına alınmıştır. Kayıt dışı istihdam doğrudan bu 
hakka bir saldırı niteliğindedir. Kayıt dışı çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına 
alınamamaktadır. Bu durum kadınların kendilerini güvencede hissetmemelerine ve 
geleceğe umutla bakamamalarına neden olmaktadır60.

Kayıt dışı sektörde çalışanlar birçok riske maruz kalmalarına rağmen ancak kayıtlı 
istihdamda olan kişilere sağlanan hastalık, analık, yaşlılık ve işsizlik gibi sosyal koruma 
araçlarına sahip olamamaktadır. Ayrıca kayıtlı sektörde çalışan kişilerin belli ve düzenli 
bir gelirleri vardır. Bu gelirlerinden düzenli olarak ödedikleri sosyal güvenlik primleri 
sayesinde sosyal güvenlikten faydalanma hakkı elde ederlerken kayıt dışı sektördekilerin 
düşük ve düzensiz gelirleri düzenli bir şekilde prim ödemelerine imkan vermemektedir61.

Özellikle ev eksenli çalışanlar yasal olarak işçi statüsünde olmadığı için,  her türlü yasal 
iş hakkından yoksundur. İşten kaynaklı bile olsa herhangi bir hastalık durumunda tüm 
giderleri kendileri üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca bu dönemde çalışamamaları 
halinde de herhangi bir ücret veya tazminat hakları yoktur62. Kadınların kayıt dışı 
çalışma süresindeki güvencesizlikleri ilerde yaşlandıkları zaman da güvencesizliklerine 
neden olmaktadır. Yaşlılık dönemlerinde sosyal korumanın sağlanması için uzun süre 
ve düzenli olarak sosyal güvenlik primi ödenmesi gerekmektedir. Ancak kayıt dışı işler 
işlerde çalışan kadınların düzensiz gelirleri, sosyal güvenlik sistemine bu tarzda katkı 
payı ödemelerini engelleyerek en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilik hakkından 
kadınları mahrum bırakmaktadır63.

Kayıt dışı çalışan kadınların ücretleri genel olarak asgari ücretin altındadır ve kadınlar 
işçi sağlığı ya da can güvenliği açısından da korunmasız çalışılabilmektedir. Kısacası 
işçinin istihdam edildiği koşullar toplumsal kurallara, sağlık kurallarına, iş güvenliğine 
uygun değildir. Kayıt dışı çalışan kadınlara işin gerektirdiği sağlık önlemleri işveren 
tarafından sağlanmaz. 

Ev eksenli üretimde yapılan işlerin çeşitliliğine bakıldığında sağlıksız işlerin de 
ev içinde yapılabildiği ortaya çıkmaktadır. Tiner,  naylon ya da kimyasal içerikli 
yapıştırıcıların kullanımı gibi durumlar olabileceği gibi iğne, tığ,  makas gibi aletlerin 
kullanımı ile kazaların da yaşanması söz konusudur. Ayrıca uzun saatler aynı şekilde 
ve yoğun emek harcayarak çalışmak kadınların bir süre sonra kireçlenme, bel ve boyun 

59 T.C. Anayasası Madde 60
60 Yıldırak, Gülçubuk & Diğerleri, 2003, s.108
61 Gökbayrak, 2003, s.239
62 Koyuncu, 2005, s.54-55
63 Gökbayrak, 2010, s.169
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fıtığı,  göz bozuklukları, toz ve maddelerden kaynaklı hastalıklarla karşılaşabilmesini 
de sağlayacaktır. SGK’ya kayıtlı olmamanın sonucunda bu hastalıklar ya kadınların 
kendi kıt bütçeleriyle karşılanmaya çalışılacak ya da maddi yetersizlik nedeni ile tedavi 
süreci ertelenecektir64.

Ev eksenli çalışan kadınların aldıkları işler düzenli değildir. Bu belirsizlik de kadınların 
maddi açıdan planlama yapabilme şansını azaltır. İşverenler piyasanın durumuna göre 
kadın çalışana kimi zaman daha çok iş verirken, kimi zaman daha az vermektedirler. 
Bu şekilde kadınlar bazen iş sıkışıklığı nedeni ile uzun saatler çalışıp iş yükü altında 
ezilirken, bazen de iş bulamamaktan kaynaklı parasal sorunlar yaşayabilirler. İşin niteliği, 
süresi, ücreti gibi özellikleri “merdiven altı”65 diye tabir edilen fason işletmelerde kayıt 
dışı çalışan kadınlar için tamamen işverenin keyfine göre belirlenmektedir. 

Esnek süreli, sigortasız ve iş güvencesiz işler, kadınları sürekli iş değiştirmeye mecbur 
kılarken, işgücü dolaşımının artması da kadınları her türlü istismara açık ve korunmasız 
bırakmaktadır.

Tüm bu olumsuz sonuçların yanında aile bireylerinin birinin kayıtlı sektörde istihdam 
edilirken diğerinin kayıt dışı sektörde istihdam edilmesi, her iki sektörden sağlanan 
avantajların bir araya getirilmesiyle geçimin kolaylaştırılması yönünde gelişen bir 
eğilimi ifade eder. 

Kayıt Dışı Çalışan Kadınların Sosyal Güvenliği66

Bir ülkenin gelişmişlik ve kalkınmışlık derecesi o ülkede iyi işleyen bir sosyal güvenlik 
sistemiyle ölçülebilmektedir. “Sosyal Güvenlik Sistemi” toplumun bütün bireylerinin 
hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetilmeksizin, hem ekonomik hem de sosyal bakımdan, 
bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınmasını amaçlayan sistem olma özelliğine 
sahiptir. Sosyal güvenlik sisteminden beklenen devletin yeniden dağıtım rolünü 
kullanarak ülkedeki tüm vatandaşlara yaşlılık, doğum, analık ve işsizlik döneminde belirli 
bir güvence sunması; kaza, hastalık ve ölüm durumunda gelir güvencesi sağlamasıdır. 

Sosyal Güvenlik Hakkı Anayasamızın 60. maddesinde düzenlenen ve tüm çalışanlar için 
vazgeçilmez bir hak olmasına rağmen nüfusun büyük bir kesimi bu haktan dışlanmaktadır. 
5510 sayılı SSGSS Kanununun esas öznesi çalışan ve prim ödeyen yani kayıtlı çalışanlar 
olup sosyal güvenlikten dışlanan grupların başında kadınlar gelmektedir.  Türkiye’de 

64 Türkün-Erendil, 2005, s.195
65 Kümbetoğlu, User & Akpınar, 2011, s.6
66 KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Çalışma Grubu, 2008
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sağlık ve emeklilik sistemine giriş genellikle kayıtlı istihdam alanı içinde çalışan ve prim 
ödeyen kişiler ve aileleri için düzenlenmiştir. Ancak nüfusun yarıya yakınının kayıt dışı 
işlerde çalıştığını göze alırsak sosyal güvenlik sisteminin nüfusun büyük çoğunluğu için 
güvence sağlamaktan uzak olduğunu söylemek yanlış olmaz67.

 Kadınların çalışma yaşamında kalış süreleri çok kısa ve düzensiz olduğu için düzenli 
prim ödemeye dayalı olan sosyal güvenlik hakkından mahrum kalmaktadır. Bunun 
sonucu olarak kendileri üzerinden sosyal güvenlik hakkına sahip olamayan kadın 
başka yollarla genelde “bağımlı statüsünde” bu sisteme dahil olmaktadırlar68. Kadınlar 
sosyal güvenlik sistemi tarafından ancak “eş”, “kız çocuğu” veya “anne” sıfatından 
biriyle sigortalı birinin akrabası iseler bakmakla yükümlü olunan (bağımlı) olarak kabul 
edilmekte diğer türlü sistemden tamamen dışlanmaktadırlar.

Kadınların bağımlı statüsünün iki önemli yönü vardır: Birincisi; sosyal güvenlik sistemi 
kadınları bağımsız olarak gelir elde edebilen varlıklar olarak görmek yerine erkeğin 
himayesinde yaşamaya mahkum varlıklar olarak görmektedir. Bu yönüyle sistem 
cinsiyet eşitliğine değer verilmediğini göstermektedir. Sosyal güvenlik sistemi kadınları 
toplumsal üretime katkıda bulunan bireyler olarak desteklemek ve koruma altına almak 
yerine baba veya kocalarına bağımlı, onların himayesi altında varlıklar olarak görmeyi 
tercih etmektedir. Ayrıca, baba ve koca tarafından sağlanan sosyal güvenlik hakları da 
son derece düşük bir düzeyde tutulmaktadır69. İkinci olarak; devlet ev hizmetlerinde 
çalışan, tarımda mevsimlik kadın işçileri, ev eksenli çalışanlar ve ücretsiz aile işçileri 
gibi gelir elde eden kadınları sosyal güvenlik sistemi içine almaya gerek görmemektedir. 
Buna ilaveten 5510 sayılı SSGSS Kanunundan önceki sistemde ev kadınlarına tanınan ve 
çok az sayıda kadının yararlandığı isteğe bağlı sigortalılık koşulları yeni sistemde prim 
miktarının yüksekliği nedeniyle kadınlar için ulaşılabilir olmaktan çıkmıştır70. Bunlardan 
bir grup yasal olarak sosyal güvenlik sisteminden muaf tutulmuştur. Bunlara örnek 
olarak ev hizmetlerinde çalışan gündelikçi kadınları, tarımda mevsimlik tarım işçilerini, 
evde üretim yapanları ve ücretsiz aile işçilerini verebiliriz. Kayıt dışı çalışan ev eksenli 
kadınlarda ise yasal olmayan bir çalışma ilişkisi söz konusudur. İşveren bunlar adına 
prim yatırmaz. Ücret ve gelir elde eden bu kadınlar da bireysel olarak kendi çalışmaları 
üzerinden değil kocalarının ve babalarının vasıtasıyla sosyal güvenlikten yararlanırlar71.

67 Dedeoğlu, 2009, s.44
68 Gökbayrak, 2010, s.168
69 KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Çalışma Grubu, 2008, s.7-8
70 KEİG Platformu, 2009, s.17
71 KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Çalışma Grubu, 2008,  s.7-8
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Sosyal güvenlik sisteminin kadınları ele alış biçimi toplumun kadınların rollerine bakışını 

yansıtmaktadır. Bu bakış açısına göre kadınların evde yaptığı çoğu iş gelir getirsin veya 

getirmesin yok sayılmaktadır; çünkü o işler kadının toplumsal rollerinin bir devamı 

niteliğindedir ve iş olarak kabul edilme değerini taşımamaktadır. Dolayısıyla bu işleri 

yapan kadınları sosyal güvenlik sistemi içinde yer almasına gerek görülmemektedir. 

Ücretsiz aile işçisi kadınlar sosyal güvenlik açısından yok sayılmasına rağmen resmi 

istatistiklerde işgücüne dahil edilmektedir. Bu bir çelişki oluşturmaktadır. Resmi 

istatistiklerde işgücü tanımı içinde değer kazanan kadın çalışması sosyal güvenlik 

sistemi tarafından sosyal korunmaya değer görülmemektedir. 

Yukarıda bahsedilenler eşi veya babası sigortalı olanlar için geçerlidir.  Eşi veya babası 

sigortasız olan kadınlar bağımlı konumu ile sahip olunan bazı haklara dahi erişememekte 

ve tamamen sosyal güvenlikten yoksun kalmaktadırlar.

Sosyal güvenlik sistemimizde aynı zamanda kadınların bağımlı kılındığı sigortalı erkeğin 

ölmesi durumunda kız çocuklarına ödenen ölüm aylığı söz konusudur.  Ancak kadın 

evlenirse bu aylığın 24 aylık tutarı kendisine peşin ödenmekte ve tekrardan babadan eşin 

himayesine geçmesi teşvik edilmektedir.72

Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilk 

uygulama 1983 yılında kabul edilen Mülga 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 

Kanunu’dur. Bu kanun 2008 yılında mülga olmuş ve 2011 yılında 6111 sayılı Kanunun 

Ek 5 inci maddesiyle getirilen bir düzenleme ile mevsimlik gezici tarım işçilerine 

sigortalılık hakkı yeniden getirilmiştir. Kanun hükmüne göre tarımda hizmet akdiyle 

süreksiz olarak çalışanlar ve aylık kazançları asgari ücretin altında olması nedeniyle 

daha önce sigortalı olma hakkı verilmemiş olanlara primleri kendileri tarafından 

ödenmek suretiyle aylık 30 gün üzerinden sigortalı olma hakkı getirilmiştir. 2011 

yılı için prim ödeme gün sayısı 18 gün olmakla birlikte her yıl birer puan arttırılması 

öngörülmüştür. Bunların prim ödeme gün sayıları 30 günden az olmasına rağmen 30 

gün prim ödemiş gibi sayılacaklardır73. Bu şekilde sigortalı olan mevsimlik tarım işçileri 

iş kazası meslek hastalığı, genel sağlık sigortası ve emeklilik haklarından faydalanacak 

sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası da SGK’nın sağladığı 

sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir. Fakat halen tarımda çalışanların çoğu bu 

Kanunun kendisine sağlayacağı hakların farkında değiller. Bu kanun tarım işçilerinin 

işveren katkısı olmaksızın sigortalı olabilmelerini amaçlamış olmakla birlikte tarımda 

çalışanların düşük gelirleri nedeniyle uygulamada pek ilgi görmemiştir. Bu yüzden 6111 

72 KEİG Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Çalışma Grubu, 2008, s.9
73 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225M1-1.htm (2.12.2011) 
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ile getirilen yeni düzenleme ile elde edilecek haklar, tarımda çalışan çoğu eğitimsiz 
insanlara ayrıntılı bir şekilde anlatılıp bu kişilerin bilinçlenmesi sağlanmalıdır. 

Aynı şekilde ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık imkanı sağlanmasına rağmen bu 
uygulama primlerin yüksekliği, prim ödemede eşe bağımlı olma ve yeterli bilgi sahibi 
olmama gibi nedenlerle sınırlı kalmaktadır74. İsteğe bağlı sigortalılıkta eşe bağımlı 
olarak sağlık güvencesinden faydalanan kadınlar eğer isterlerse isteğe bağlı olarak 
sigortalı olabilirler. Bu durumda kadınlar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından 
da faydalanmaları gibi bir kazanç sağlar. Fakat daha önce isteğe bağlı sigortalılık ile 
yalnızca ölüm, malullük ve yaşlılık sigorta kolları primi (%20) ödenerek uzun vadeli 
sigorta kollarından istifade edilmekte iken 01/10/2008 tarihinden sonra yeni sosyal 
güvenlik yasasının da yürürlüğe girmesiyle birlikte, isteğe bağlı sigortalılardan genel 
sağlık sigortası primi de zorunlu olarak kesilmeye başlanmış ve genel sağlık sigortası 
kapsamına alınmışlardır. İsteğe bağlı olan kişi artık kendi sigortalılığı nedeniyle sağlık 
hakkından yararlanmak zorunda olduğu için eşlerinden sağlanan sağlık güvenceleri 
ellerinden alınmaktadır.  Böylece prim miktarları malullük, yaşlılık ve ölüm gibi uzun 
vadeli sigorta kolları için %20, genel sağlık sigortası için %12 olmak üzere ücretin 
toplam %32’si olarak yükseltilmiştir. Bu da kadına ek bir masraf olarak bütçesini zarara 
sokmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılar 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. 
Bu yüzden ancak 9000 gün gibi uzun bir prim ödeme gün sayısı üzerinden emekli 
olabilmektedirler. İsteğe bağlı olarak emekli maaşına sahip olmak isteyen kadınların 25 
yıl prim ödeme gün süresinde bu kadar yüksek oranlardan prim ödemesi kendilerini 
zor duruma düşürdüğünden genelde kadınlar arasında pek tercih edilmez. Yani isteğe 
bağlı sigortalılık kadınların yararına gibi görünse de kadınların düşük gelirleri onların 
isteğe bağlı sigorta primlerini ödemelerine imkan tanımadığından ülkemizde isteğe bağlı 
sigortalılığın 2010 yılında çok düşük seviyelerde gerçekleştiği bilinmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Türkiye nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen kadınların kayıtlı bir şekilde 
işgücüne katılım oranlarının erkeklerin işgücüne katılımı oranlarının yarısından bile az 
olduğu gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülke konumundaki Türkiye’de her 10 kadından 
sadece 2’si kayıtlı bir şekilde çalışma yaşamına katılmakta kadınların büyük çoğunluğu 
sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalışmaktadır. Son küresel krizde de görüldüğü 
üzere çalışma hayatının dışına itilen kadınların işgücüne katılma eğilimi genelde nitelik 
gerektirmeyen işlere ve korumasız istihdama yönelim şeklinde olmakta ve kayıt dışı 
istihdam büyük ölçüde kayıtlı istihdamın yerini almaktadır.

74 http://www.toprakisveren.org.tr/2006-69-nimetcubukcu.pdf
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Kayıt dışı çalıştırılmanın birçok olumsuz sonucu olduğu kadınlar tarafından da gayet net 
bir şekilde bilinmesine rağmen ekonomik, sosyal ve kültürel nedenler özellikle kadınları 
kayıt dışı sektörde çalışmaya mecbur bırakmaktadır. Kadınlar yoksulluklarından bir 
kaçış yolu olarak kayıt dışı çalıştırılmayı kabul etmektedir. Böyle bir ortamda kadınlar 
genelde ailelerindeki bir erkeğin sigortalılık duruma bağlı olarak bazı haklardan 
faydalanmaktadır. Bu durum kadınların sosyal güvenlik sistemine aktif katılan değil 
sistemden bağımlı olarak yararlanan konuma gelmelerine neden olmaktadır. Şüphesiz 
bu da kadınların kendilerini bağımsız bireyler olarak görmelerini, özgüven ve kendi 
ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını engellemektedir. Böylece kadın emeği 
görünmezliğine görünmezlik katarak daha da değersizleştirmektedir. 

Kadınların sosyal güvenlik sisteminde bağımlı olarak yer almasını engellemek öncelikle 
onların sisteme aktif katılımlarını sağlamakla mümkün olacaktır. Aktif katılım için ise 
SGK’ya kayıtlı bir şekilde çalışmak esastır. Ülkemizde çalışan kadınların büyük kısmının 
kayıt dışı sektörde sosyal güvenlik kapsamı dışında çalıştığı gerçeği karşısında kadınların 
sosyal güvenlik hakkından yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Öncelikle yaptıkları düzensiz işlerin cezasını düzensiz bir sistemde yer alarak 
ödemek zorunda bırakılan ev eksenli çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması 
gerekmektedir. Bu kadınlar da diğer kadınlar gibi temel sağlık haklarını ve emeklilik 
hakkını kapsayan sosyal güvenlik hakkına sahip olmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Her 
şeyden evvel ev eksenli çalışanların ev dışına çıkıp görünmeyen emeklerini görünür 
yapma mücadelesi vermeleri gerekmektedir. Ev eksenli çalışanların Dünya’da ve 
Türkiye’de hukuksal olarak kabul edilmesi ve devletin denetim mekanizması içine 
alınması bu konuda atılabilecek en önemli adımdır.  Yani evde çalışanların diğer işçiler 
ile aynı statüde kabul edilmesi veya ev eksenli çalışan kadın statüsüne özel yeni sistemler 
inşa edilip bu kadınların tüm yasal haklardan yararlanmalarını sağlayacak düzenlemeler 
yapılması gerekmektedir.

ILO’nun 177 sayılı sözleşmesine ilişkin 184 sayılı Evde Çalışma Tavsiye Kararı imalat 
sanayi ile bağlantılı olarak ev eksenli çalışan kadınların durumunu düzenlenmeye 
çalışmıştır. Bu kararda ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenlik hakkından 
yararlanmasının sağlanması için 3 tavsiye yer almaktadır. Bunlardan birincisi; var olan 
sosyal güvenlik hükümlerinin evde çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
ikincisi sosyal güvenlik programlarının evde çalışanları kapsayacak şekilde uyarlanması 
ve üçüncüsü evde çalışanlar için özel programlar geliştirilmesi ya da fonlar kurulmasıdır. 
Bu tavsiye kararları Türkiye tarafından da bütün yönleriyle analiz edilip en makul şekilde 
uygulamaya konmalıdır.
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Hukuksal düzenlemelerin sağlanmasının ardından, evde çalışan kadınların hem yerelde 
hem ülke çapında hem de dünyada beraber hareket ederek örgütlenmeleri sağlanmalıdır. 
Çünkü var olan haklarını bilmedikleri takdirde, kadınların iş yaşamlarında bir düzelme 
olması mümkün değildir. Ancak bu yollarla başlanabilecek bilgi edinme ile kadınlar 
yaptıkları işlerin farkına varacaklar ve kendileri için daha iyi koşullar yaratarak 
çalışmanın koşullarını zorlayacaklardır. Yasal değişikliklerin bilgisine sahip olmak da, 
yasaları değiştirmek kadar önemlidir. 

Tüm bunların yanında Başbakanlığın 2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Arttırılması 
ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konusundaki genelgesinde ev eksenli çalışan 
kadınlara ilişkin düzenli ve sistemli istatistikler toplanması öngörülmesine rağmen 
ülkemizde hala bu yönde bir çalışma bulunmamaktadır. Sayılarının çok fazla olduğu 
tahmin edilen ev eksenli çalışanların gerçek sayısının yapılan araştırmalar sonucu net 
olarak hesaplanmasının, kayıt dışı çalışan kadınlar gerçeğinin acı boyutunun daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Ev eksenli çalışan kadınlarla benzer durumda bulunan ev hizmetlerinde çalışan 
kadınlar da sosyal güvenlik sistemimiz içinde bir çalışan olarak nitelendirilmemekte ve 
yaptıkları iş düzenli bir çalışma şekli olarak görülmediğinden sosyal güvenlik hakkına 
sahip olamamaktadırlar. Özellikle “gündelikçi” dediğimiz kadınların öncelikle sosyal 
güvenceye ihtiyaçları vardır. Bunlar bu işi meslek edinmiş olduklarından her hafta 
ve haftanın belli günü veya günleri temizliğe gittikleri ailenin onları sigortalaması ve 
primlerini yatırması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemine bu kadınları dahil etmenin 
en temel yolu 5510 sayılı Kanunda yer alan “sürekli” ev hizmetleriyle “süreksiz” ev 
hizmetlerinin net bir şekilde ayrımının yapılmasından geçmektedir. “Süreklilik”, haftanın 
kaç günü olursa olsun belli bir süre devam etmişse gerçekleşmiş sayılmalıdır. Haftada 
bir veya yarım gün de olsa belli bir süre devam eden ev hizmeti süreklilik kazanmış 
demektir. Her hafta aynı gün aynı ev işinde çalışma üzere gelen kişi sürekli çalışıyor 
demektir. Kısaca devamlılık belli periyotlarla tekrarlanması anlamına gelmektedir. 
Günümüzde ev hizmetlerinin çoğu bu şekilde gerçekleştirilmektedir ve bunların sosyal 
güvenlik kapsamı altına alınması gerekmektedir.

Diğer yandan ev eksenli çalışan kadınların olduğu gibi ev hizmetlerinde çalışan 
kadınların da sosyal güvenlik haklarının bilincine varıp bu hakların sağlanması 
hususunda örgütlenmeleri gerekmektedir. Bu konuda çok güzel bir örnek oluşturan 
Güvencesiz Çalışan Kadınlar Kooperatifi İMECE, ev hizmetlilerini, bakım işçilerini, 
temizlikçi ve gündelikçileri bünyesinde toplayan bir örgüttür. Ev hizmetlileri arasında 
bu tarzda örgütler yaygınlaştırılmalıdır.
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Ev hizmetlilerine yönelik en güncel gelişme ise Haziran 2011’de Cenevre’de 
gerçekleşen 100. Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen 189 numaralı “Ev 
İşçilerine İnsanca İş” sözleşmesidir. Bu sözleşme ev içi hizmetlerde çalışanlara yönelik 
uygulamaların standartlarının belirlemesi açısından bir dönüm noktasıdır. Sözleşme ev içi 
çalışanların çalışma yaşamını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sözleşme ile 
ev içi hizmetlerde çalışan kadınlar tatil, annelik izni veya sağlık sigortası gibi haklardan 
yararlanabilecektir. Bu sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanması ve yasal mevzuatın 
bu konuda yeniden düzenlenmesiyle Türkiye’deki yüz binlerce ev hizmetinde çalışan 
kadının hakları güvence altına alınacak ve böylece kayıt dışı istihdamla mücadelede 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

Ülkemizin çözüm yolları üretmeye çalıştığı birçok sorunun kaynağının eğitimsizlik 
olduğu su götürmez bir gerçektir. Kadınların kayıtlı istihdama düşük oranda katılımlarının 
da en büyük nedeni eğitim imkanlarına tam olarak sahip olamamalarıdır. Bu düşünceden 
yola çıkarak kayıtlı istihdamı teşvikle beraber sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için 
öncelikle kadınların daha büyük oranlarda eğitim sistemine katılmaları gerekmektedir. 
Bu eğitim ilkokuldan başlayarak kayıtlı bir şekilde meslek hayatına atılmalarına kadar 
devam etmelidir.

Eğitim alanında özellikle yoksul kesimlerde yaşayan kadınlara okuma yazma kurslarının 
yaygınlaştırılması, kadınların okullaşma oranlarının arttırılması, kadınların erkeklerle 
eşit eğitim imkanlarına kolayca ulaşmasının sağlanması ve böylelikle kadının özellikle 
yoksul kadının eğitim seviyesinin arttırılması gerekmektedir. Eğitimden yoksun kalmış kız 
ve kadınların yaygın eğitim yoluyla kişisel gelişimlerine olanak verilmelidir. İlköğretime 
kız çocuklarını devam ettirmeyen ailelere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır, çünkü 
kadınlar eğitim aldıkça bilinçlenmekte, bilinçlendikçe kayıtlı çalışmayı daha çok tercih 
etmektedir.

Okul eğitimlerinin yanı sıra kadınlara mesleki eğitim ve öğretim verilmesi, kadınları 
işgücü piyasasında daha iyi işler bulmaları için gereken becerilerle donatarak onları 
kayıtlı işgücü piyasasına daha kolay girmelerine yardımcı olacaktır. Uluslar arası 
araştırmalar mesleki eğitime yapılan yatırımların kadınların kayıtlı istihdamına yardımcı 
olduğunu göstermektedir. Kadınlara verilecek eğitimler teknolojik gelişimler paralelinde 
olmalıdır ki kadınlar düşük vasıflı sosyal güvenceden yoksun mesleklere değil daha 
nitelikli kayıtlı işlere yönelebilsinler. Mesleki eğitim kurslarında olması gereken bir 
diğer özellik ise kursların piyasa araştırması yapıldıktan sonra işverenlerin tercihleri 
dikkate alınarak o doğrultuda açılması ve kursların hepsi birbirinin tekrarı niteliğinde 
olmadan farklı alanlara yönelmesidir.
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Kadınları kayıt dışı çalışmaya iten en önemli sorun olan çocuk bakım sorunu, tek 
taraflı olarak kadının sorumluluğundan alınıp gelişmiş ülkelerde olduğu gibin anne ve 
babanın ortak sorumluluk alanında paylaştırılmalıdır. AB Müktesebatına Uyum Ulusal 
Programımızda yer alan taahhütlerimizden biri olan ebeveyn izni Türkiye de yasalaşmalı 
ve erkeklerin çocuk bakımında daha aktif olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Çocuk bakımı sorununun halledilmesine yönelik olarak çocuk bakım hizmetlerinin de ülke 
çapında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için öncelikle yasal mevzuatta 
ufak bir düzenlemeye gidilmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu;  yaşları ve medeni halleri ne 
olursa olsun 100-150 arasında kadın işçi çalıştırılan işverenlere,  çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine yakın bir emzirme odası; 150’den fazla kadın işçi çalıştıran işverenlere 
ise 0-6 yaş çocukların bakılmaları için çalışma yerinden ayrı ve çalışma yerine yakın 
bir kreş kurma zorunluluğu öngörmektedir. Kanunda yer alan “kadın” ifadesi cinsiyetçi 
işbölümünün ve toplumun sadece kadınları çocuğun bakımından sorumlu tuttuğunun 
açık bir göstergesidir. Bu durum kadınların evlerinde kayıt dışı çalışmasını önlerken 
bu seferde işletmelerde kayıt dışı çalıştırılan kadınlar ortaya çıkmaktadır. İşletmeler bu 
yükümlülüğü yerine getirmemek için ya hiç kadın işçi çalıştırmamak yolunu seçmekte 
ya da çalıştırdıkları kadın işçilerin sigortasını yaptırmadan sosyal güvenlik sisteminden 
gizli bir şekilde çalıştırarak kreş ve bakım odası açma zorunluluğundan kurtulmaktadırlar.  
Diğer yandan 2008’deki İstihdam Yasası ile işyerlerinin kreş ve emzirme odaları 
yükümlülüklerinin kaldırılarak bu hizmetleri özel sektörden almalarına imkan tanınması 
işverenleri kadın işçi çalıştırmama konusunda daha da kışkırtmıştır. Çünkü özel sektörde 
yer alan bakım hizmetleri zaten iş gücü maliyetini en aza indirmeyi amaçlayan işverene 
maliyetli gelebilmektedir. Bu mevzuatın uygulanıp uygulanmadığının etkin bir şekilde 
denetiminin yapılması ve cezaların caydırıcı boyutlara ulaştırılması şarttır. Bu sorunun 
2 türlü çözümü olabilir. En kolay çözüm söz konusu maddede yer alan “kadın işçi” 
ifadesinin değiştirilerek sadece “işçi” ifadesinin yer almasının sağlanmasıdır. Yani 
işverenlere kadın erkek ayrımı yapmadan 100-150 veya 150’den fazla işçi çalıştırmaları 
durumunda söz konusu yükümlülüklerin getirilmesidir. Böylece bir yandan işçilerin 
kadın işçi çalıştırma konusundaki düşünceleri değişirken diğer yandan da çocuk 
bakımının kadın sorumluluğunda görülmesi de önlenecektir. Diğer zor olan çözüm ise 
işletmelere yapılan denetimlerin daha etkin bir şekilde, daha sık aralıklarla ve daha ciddi 
kontrollerle yapılmasıdır. Ayrıca bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene verilecek 
cezaların da caydırıcı boyutlarda olması gerekmektedir.

Devlet tarafından sunulan çocuk bakım hizmetin sadece yaygınlaştırılması tek başına 
yeterli değildir. Söz konusu hizmetlerin maliyetlerinin de düşürülmesi gerekmektedir. 
Çoğu kayıt dışı çalışan kadın bakım hizmetlerinin pahalı oluşundan dolayı fırsat maliyet 
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karşılaştırması yapmaktadır. Özellikler düşük vasıflı ve düşük ücretli işlerde çalışan 
kadınların dışarıda çalışmanın getirisi çocuk bakımının maliyetine ancak yettiğinden 
kadınlar evde kalıp çocuklarına kendileri bakmayı tercih etmektedirler. Bu hizmetlerin 
çok düşük fiyatlarla veya parasız bir kamusal hizmet olarak sağlanması gerekmektedir. 
İskandinav ülkelerinde olduğu gibi kamusal nitelikli ve vergilerle finanse edilen bakım 
hizmetleri kadınların bakım sorumluluğunu azaltarak kayıtlı çalışma yaşamına katılımını 
kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Sorun sadece okul öncesi eğitim yaşlarında çocuğu bulunan kadınlar için geçerli değil, 
okul öğreniminde çocuğu bulunanlar için de geçerlidir. Çünkü okul saatleri genelde 
mesai saatleriyle uyumsuzluk göstermektedir. Okul saatlerinin çalışma saatinden 
erken bitmesi ikisi arasında kalan sürede çocuklara nasıl bakılacağı sorununu ortaya 
çıkarmaktadır. Aradaki saat farkını kapatmak için okulların saatleri kadınların çalışma 
saatleriyle uyumlaştırılmalıdır.

Çalışma yaşamında kadınların karşı karşıya kaldıkları cinsiyet eşitsizliğine dayanan 
uygulamalar toplumsal zihniyet yapısıyla birleşip kadınların çoğunluğunu kayıtlı işgücü 
piyasası dışına itmiştir. Kadınları kayıtlı çalışmaya teşvik etmek için önce onlara insanca 
çalışma şartları sunmak gereklidir. Bunun içinde erkeklerle eşit koşullarda ve eşit işlerde 
kadınların çalışması sağlanmalıdır. Bu durum beraberinde eşit ücreti de getirecek ve 
ücretlerdeki değişim kadınların çalışma konusundaki isteklerini tetikleyecektir. 

Bazı kanunlarda yer alan düzenlemeler ise adeta kadınları istihdam dışına iterek kayıt dışı 
çalışmanın yolunu açmaktadır. Örneğin İş Kanununda kıdem tazminatı ile ilgili maddede 
evlilik sonrası kadınların işten ayrılmalarını teşvik edici niteliktedir. Söz konusu maddede 
“kadın işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona 
erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır” denmektedir. Bu madde çalışmak 
isteyen kadınların sırf kıdem tazminatı almak için işgücü piyasasından çekilmelerine 
ve kayıt dışı olarak çalışmalarına neden olmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı SSGSS 
Kanununda yer alan dul ve yetim aylığına hak kazanımında da kadınların yaşları ne 
olursa olsun evlenene kadar ya da sigortalı bir işte çalışana kadar yetim aylığı almaya 
hakları vardır. Bunu bilen kadınlar yetim aylıkları kesilmesin diye bir yandan sigortasız 
çalışıp gelir elde etme bir yandan da yetim aylıklarını alma yolunu seçmektedirler. 
Aynı düzenlemede erkekler için aynı şartların yanına bir de yaş koşulu eklenmiş ve 
okumaması halinde 18, lise öğrenimi görmesi halinde 20, yükseköğrenim görmesi halinde 
en fazla 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilmesini şart koyulmuştur. Görülmektedir ki 
bu uygulamalar kadınların çalışmasını değil evde kalıp ailesine sadık bir anne veya eş 
olmalarını ödüllendirici niteliktedir. Erkekler için mevcut olan koşulların kız çocukları 
içinde uygulanmasının kadınlar arasında kayıt dışı çalışmayı azaltacağı düşünülmektedir.
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Kadınlara yapılacak pozitif ayrımcılık uygulamaları ile kadın ve erkeğin eşit seviyeye 
gelmesi sağlanmalıdır. Yeni istihdam alanları yaratılarak bu alanlarda öncelikle 
kadınların istihdam edilmesini sağlanmalıdır. Ayrıca işe alımlarda kadınlara özel 
kolaylıklar sağlanmalı, işten çıkarmalarda da kadınlar lehine zorluklar getirilmelidir. 
Örneğin iş durumuna göre alınacak kadın sayısında işverenlere yaptırımlar uygulanmalı, 
belli kotalar konmalıdır. Kadın işçileri işten çıkaran işverenler de tespit edilip bunlara 
belli oranlarda cezalar uygulanmalıdır. Kadınlara verilen ücretli ve ücretsiz izin süreleri 
de özel konumları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

Tüm bunlara ilaveten 2000’li yıllarda AB’ye uyum sürecinde kadın istihdam artışını 
sağlamak için yaygınlaşan esnek çalışma modeli kadın işgücüne katılımını arttırmakla 
beraber esnekleşme kadın istihdamında beklenen artışı kayıtlı sektörde değil de kayıt 
dışı sektörde yaratmıştır. Esneklik özellikle gelişmekte olan ülkelerde üretimin, çalışma 
saatlerinin, ücretlerin ve çalışma koşullarının esnekleşmesi daha doğrusu keyfileşmesine 
neden olmuştur. Esnekleşme adı altında kadın işgücü kayıt dışılığa itilmiş ve yasaların 
olmadığı bir ortamda işveren karşısında tümüyle korumasız kalmışlardır. Esnekleşmede 
devlet araya giremediği için kadın ve işvereni arasında yapılan pazarlık genellikle 
işçi aleyhine sonuçlanmaktadır; çünkü güçlü taraf işverendir. Bunun sonucunda 
kadın korumasız bırakılıp düzensiz çalışma koşullarına mahkum edilmektedir. Esnek 
çalışmanın İş Kanununda kabul edilmesiyle birlikte Türkiye’de kadınlar arasında yarı 
zamanlı çalışma şeklinin yaygınlaşacağına dair bir beklenti oluşmuştur. Fakat sanılanın 
aksine Türkiye’de kadınların kayıtlı bir şekilde yarı zamanlı çalışması çok düşüktür ve 
yeni kanun bu gerçeği değiştirmemiştir. Bunun nedeni Türkiye’de hem yarı zamanlı olup 
hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işlerin yaratılamayışıdır. Esnek çalışma ile 
ilgili düzenlemelerin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Esnek 
çalışmanın ancak beraberinde olumlu çalışma koşulları, adil ücret ve sosyal güvence 
olması şartıyla kabul edilmeli ve güvenceli esneklik çerçevesinde çalışma türleri 
geliştirilmelidir.

Kadınların kayıt dışı çalıştırılması kendi “zorunlu” isteklerinden olabileceği gibi kadınlar 
kayıt dışı çalışmayı istemediği halde zaman zaman işverenlerin de bu yönde baskı 
yapabilmektedir. Bu yüzden devlet işveren ayağıyla da kadınların kayıt dışı çalışmasını 
azaltabilmektedir. Devlet işverenlere veya firmalara doğrudan müdahale edip kadın işçi 
çalıştıranlara prim indirimi, prim affı, teşvik primi gibi uygulamalar sunarak kayıt dışı 
çalıştırdıkları kadınları kayıtlı istihdam etmeleri için onları destekleyebilir.

Hükümetin 6111 sayılı Kanunla en son uygulamaya koyduğu teşvik paketinde 18 yaş üstü 
kadın istihdam eden işyerlerinin sigorta priminin işverene düşen payının tamamı 24 ay 
boyunca devlet tarafından karşılanması ve bu süre kadının mesleki eğitim alması halinde 
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36 aya, mesleki yeterlilik belgesine sahip olması halinde 48 aya kadar uzatılabilmesi, 
teşvikin süresinin 2015 yılı sonuna kadar devam etmesi karara bağlanmıştır. Bunun 
gibi teşvikler sık sık tekrarlanmalı hatta sadece kadın işçi çalıştıran işverenlere yönelik 
teşvikler uygulamaya konmalıdır.

Diğer yandan ücretli olarak çalışma yaşamına katılma olanağı olmayan kadınlar için 
kendiişlerini kurabilmelerine yardım etmek son dönemde aktif işgücü politikalarından 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda evde üretim yapan kadınların işgücü 
piyasasında girişimciliğini arttırmaya yönelik teşvikler sunulmalıdır. Teşvikler özelikle 
evde yiyecek, giyecek ve benzeri ürünleri üreterek, yakınları veya tanıdıkları aracılığıyla 
satan kadın emeğinin işgücü piyasası içinde daha görünür kılınmasına katkıda 
bulunacaktır. 
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Özet

Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde, kadınlar ekonomik, sosyal ve 
siyasal hayata katılımda erkeklere göre dezavantajlı bir durumdadır. Bu durum, işgücü 
piyasasında kendisini belirgin bir şekilde göstermektedir. Kadınlara toplum tarafından 
atfedilen sorumlulukların, ev işleri ve bakım hizmetleri üzerinde yoğunlaşması ve ev 
bütçesine gelir sağlamada asıl sorumlu kişinin erkek olarak görülmesi, kadınların işgücü 
piyasasından uzaklaşmasına ve ikincil işgücü olarak görülmesine neden olmaktadır. 
Kadınlar işgücüne dahil olduklarında ise genellikle niteliksiz, düşük ücretli ve geçici 
işlerde sosyal güvenceden yoksun bir şekilde istihdam edilmektedirler. 

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren köyden kente göç olgusuyla birlikte kadın 
istihdamında düşüş yaşanmıştır. Kırsal kesimde ücretsiz aile işçisi olarak istihdam 
edilen kadınlar, kentleşme ile birlikte işgücü piyasasına dahil olamamış ya da kayıt 
dışı sektörde istihdam edilmiştir. Her iki şekilde de sosyal güvenlik sistemi dışında yer 
alan kadınlar, sosyal ve ekonomik riskler karşısında korumasız kalmaktadır. Bu nedenle 
kadınlar, kayıtlı istihdama katılımlarının sağlanabilmesi ve sosyal güvenlik sistemine 
dahil olabilmeleri bakımından pozitif ayrımcılık içeren korumacı uygulamalara tabi 
tutulabilmektedir.

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de kadın istihdamının genel durumu ortaya konularak, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kadınlara yönelik 
korumacı hükümleri ve bu korumacı hükümlerin kadın istihdamı ile olan ilişkisi 
incelenmiştir.

Giriş

Cinsiyet, kadın ve erkeğin doğuştan getirdiği farklı biyolojik ve fizyolojik özellikler 
olarak tanımlanabilir. Toplumsal cinsiyet ise biyolojik cinsiyetten ayrı olarak kadın ve 
erkeğin toplumsal rollerinden ve sorumluluklarından kaynaklanan özellikleridir. Kadın 
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ve erkeklerin eşit hak, sorumluluk ve fırsatlara sahip olması ise toplumsal cinsiyet 
eşitliğidir.

Erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan sorumlulukları gelir sağlamak, 
aileyi korumak iken kadınların sorumlulukları bakım ve ev işleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Eve gelir getirmek ile ilgili asıl sorumlu kişinin erkek olduğuna dair ataerkil düşünce 
kadının ikincil işgücü olarak görülmesine neden olmuştur.

Kadınlar, aile hayatından kaynaklanan sorumlulukları ve cinsiyet özelliklerinin 
getirdiği dezavantajlı durumları nedeniyle işgücü piyasasına girmekte zorluklarla 
karşılaşmaktadır. İşe giriş sürecinde cinsiyet temelli ayrımcılığa uğrayan kadınlar, 
işgücüne dahil olduklarında ise genellikle niteliksiz, düşük ücretli ve sosyal güvenceden 
yoksun işlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca işgücüne dahil olan kadınlar, medeni durum 
değişikliği, doğum, çocuk ve yaşlı bakımı gibi nedenlerle kesintiye uğrayan bir kariyere 
sahip olmaktadır. 

Kadınların işgücü piyasası dışında yer almalarının ya da kayıt dışı sektörde istihdam 
edilmelerinin sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır. Öncelikle, 
kadın nüfusun işgücü piyasasında yer almaması toplumun kalkınmasının önünde önemli 
bir engeldir. Bir ülkede kadın işgücü atıl bir şekilde işgücü piyasası dışında yer aldığı 
sürece, o ülkenin ekonomik gelişmesini tamamlaması zordur. Bununla birlikte, işgücüne 
dahil olmayan kadınların bir iş sahibi olmanın bireye kazandırdığı gelir, saygınlık ve 
statüden yoksun kalmaları onların toplumla bütünleşememelerine neden olmaktadır. 

Türkiye’de köyden kente göç olgusuyla birlikte kentlerde iş bulmak, özellikle de niteliksiz 
kadın işgücü için çok kolay olmamıştır. Öte yandan, aile yapısı ve toplumsal değerler 
kadının ev dışında çalışmasına olanak vermemiştir. Düşük eğitimli ve işgücü piyasasının 
aradığı nitelikleri taşımayan kadın ancak ailesinin ekonomik durumu kötüleştikçe 
çalışma yaşamına katılmış ve niteliksiz kadın emeği ikincil işgücü piyasasının ana 
kaynağını oluşturmuştur.1 

1950’li yıllardan itibaren kadınların işgücüne katılım oranlarında ciddi düşüş yaşanmıştır. 
1955 yılında %72 olan kadın işgücüne katılım oranı 1965 yılında %56,6 olarak 
gerçekleşmiştir. 1980 yılında ise kadın işgücüne katılım oranı %46,3’e düşmüştür.2 Yeni 
kentli göçmen nüfus içinde yer alan ve önceden kırsal kesimde ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışmış olan kadınlar kente göç ile birlikte ya işsiz kalmışlardır ya da kentteki işgücü 
piyasasına katılamamışlardır.

1 BÜYÜKNALBANT, T. 2009, s.46-47.
2 ÖZER M., BİÇERLİ K., 2003, s.65
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,  Türkiye’de kadın işgücüne katılım 
oranı 1990 yılında %34,1 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında %26,6 olan kadın işgücüne 
katılım oranı, 2005 yılında 24,8 oranına düşmüştür. 2012 yılı Ekim ayında kadın işgücüne 
katılım oranı artış göstererek %30,7 oranına yükselmiştir.

2012 yılı Ekim ayı itibariyle istihdam edilen kadınlar %40 oranında tarım sektöründe, 
%42 oranında hizmet sektöründe, %17 oranında sanayi sektöründe ve %1 oranında inşaat 
sektöründe istihdam edilmektedir. Erkeklerin istihdam edildiği sektörler arasında %52 
oranı ile hizmet sektörü önde gelmektedir. %20 oranında erkek sanayi sektöründe, %18 
oranında erkek tarım sektöründe, %10 oranında erkek ise inşaat sektöründe istihdam 
edilmektedir.

Kadınlar istihdam edildikleri işteki durumlarına göre ise %55 oranında ücretli ve 
yevmiyeli, %34 oranında ücretsiz aile isçisi, %10 oranında kendi hesabına çalışan ve %1 
oranında işveren olarak istihdam edilmektedirler. 

Kadınlar işteki durumlarına göre ise %52 oranında ücretli ve yevmiyeli, %36 oranında 
ücretsiz aile isçisi, %11 oranında kendi hesabına çalışan ve %1 oranında işveren olarak 
istihdama katılmaktadırlar. 

Bu veriler ışığında, Türkiye’de kadın istihdamının 1950’li yıllardan beri hızla gerilediği, 
işi olan kadınların ise genellikle sosyal güvenceden yoksun, tarım sektöründe ücretsiz 
aile işçisi olarak ya da hizmet sektöründe niteliksiz işlerde çalıştığı anlaşılmaktadır. 
Türkiye işgücü piyasasında kadınlar, gelir getirici ve sosyal güvenceden yoksun bir 
şekilde yer almaktadırlar.

“Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Gözlenen Eğilimler” başlıklı Dünya 
Bankası ve DPT ortaklaşa raporunda, Türkiye’de kadınların çoğunun çalışmak istediği 
ancak çalışmalarını engelleyen zorluklar ile karşı karşıya oldukları tespit edilmiştir. Buna 
göre, özellikle kentsel alanlardakiler olmak üzere, üniversite eğitimi almamış kadınlar, 
genellikle düşük ücretli, uzun ve zorlu çalışma saatlerine sahip ve sosyal güvenlik 
sağlamayan işlerde çalışmaktadır. Dahası, çocuk bakımı ve ev işlerinde yardımcı olacak 
başka birini tutmanın yüksek maliyeti, iş arayan kadınların önünde engel teşkil etmektir.3 
Düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar için söz konusu masraflar nedeniyle çalışmanın 
fırsat maliyeti artmakta ve kadınlar çalışmamayı “tercih etmek” zorunda kalmaktadırlar. 

Bireylerin işgücüne katılımını belirleyen önemli faktörlerden biri eğitimdir. Ancak 
eğitimin belirleyici rolü kadınlarda erkeklerle kıyaslandığında çok daha güçlüdür. Eğitim 
düzeyi arttıkça kadın çalışmaya daha çok yönelmekte, fırsat yakalamaktadır. Buna karşın 

3 DPT & DÜNYA BANKASI; Mart 2010
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eğitim düzeyi düştükçe fırsat eşitsizliği devam ederken, kadınların işgücüne katılımı 
erkeklere oranla daha fazla düşmektedir.4

Şekil 1: Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılma Oranı (%)(2011)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 

Yukarıdaki şekil incelendiğinde kadınların eğitim durumları iyileştikçe işgücüne 
katılımlarının da arttığı, eğitim düzeyleri ile işgücüne katılım oranları arasında doğru 
orantı olduğu görülmektedir. Şöyle ki, okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım 
oranı %16,3 seviyesinde, ilkokul eğitimlilerin %25,7 seviyesindedir. Lise eğitimli 
kadınların işgücüne katılım oranı  %30,4 iken üniversite düzeyinde eğitim alan kadınlar 
%71 oranında işgücüne katılım sağlamaktadırlar. Erkek işgücüne katılım oranı ise okur-
yazar olmayanlar için %36,8 düzeyinde, ilkokul mezunları için %75,1 düzeyinde, lise 
mezunları için %68,1 ve üniversite mezunları için %84 düzeyindedir. Üniversite mezunu 
kadınların %71 gibi yüksek bir oranda işgücüne katılımı bulunmakla birlikte, erkek 
işgücüne katılım oranları bütün eğitim düzeylerinde kadınlardan daha yüksek oranda 
seyretmektedir.

Eğitim düzeyi arttıkça kadınların işgücüne katılım oranlarının da artması, kırda kendini 
daha az belli etse de, kentte belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Kırsal kesimde gerek 
hane içindeki gerekse tarımsal üretimdeki yükümlülükleri, maddi imkansızlıklar, eğitim-
öğretim kurumlarının yetersizlikleri ve aile içindeki ataerkil ilişkiler ile zihniyet yapıları 
kadınları eğitim kurumlarına devam etmekten alıkoyan başlıca engellerdir. Fakat kırsal 
kesimde bulunan kadınlar, küçük aile işletmelerinde ücretsiz aile işçisi olarak da olsa 
eğitim düzeyinden bağımsız üretime katılmaktadırlar.5

4 TOPOĞLU, S. 2007, s.96.
5 TOKSÖZ, G., 2007, s.6.
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Kentlerde ise kadınların işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim 
sahibi olmaması, kadınların işgücüne katılmasını zorlaştırmaktadır. Eğitim düzeyi düşük 
kadınlar; kayıt dışı sektörde çalışma olasılığının yüksekliği, düşük maaşlar, çocuk bakım 
olanaklarını maddi bakımdan karşılayamamaları, uzun çalışma saatleri, ailevi hayata 
dair sorumluluklar ve kadınların evde oturmasına yönelik ailevi/toplumsal talepler gibi 
ekonomik ve kültürel kaynaklı karmaşık engeller ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak 
eğitim sahibi olan kadınlar işgücü daha kolay piyasasında yer alabilmektedir. Lise ve 
üstü eğitim alan kadınların sayısı ve toplam işgücü içindeki payı sürekli artmaktadır.6

Şekil 2: Medeni Durum ve Cinsiyete Göre İşgücüne Katılma Oranı (%)(2011)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi

Evliliğin kadınları işgücü piyasasından uzaklaştıran bir faktör olduğuna ilişkin görüşleri 
ise yukarıdaki tablodan elde edilen veriler doğrular niteliktedir. Evli kadın işgücüne 
katılım oranı %26,4 gibi düşük bir seviyede iken hiç evlenmeyen kadınların işgücüne 
katılım oranı %36,6 oranındadır. Hiç evlenmemiş ve evli erkek işgücüne katılım 
oranlarına bakıldığında ise evliliğin erkek işgücüne katılımı üzerindeki olumlu etkisi 
anlaşılmaktadır. Hiç evlenmemiş erkeklerin işgücüne katılım oranı %59,2 evli erkeklerin 
ise %77’dir. Erkeklerin evlilikteki rolünün gelir sağlamak, kadınların ise ev işleri ve 
çocuk bakımı olmasından kaynaklı bu durum evlilik ve işgücüne katılım arasındaki 
ilişkiyi kadınların aleyhine çevirebilmektedir.

Tablodan çıkarılacak bir başka sonuç ise %26,4 olan evli kadın işgücüne katılım 
oranının, kadının boşanmış olması durumunda %47,8’e yükselmesidir. Hiç evlenmeyen 
kadının işgücüne katılım oranı evlilikle beraber düşmekte, boşanma durumunda ise 

6 DPT & WB, 2009
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artmaktadır. Yani kadın yaşamında geçimini sağlayacak bir erkek (baba ya da eş) olması 
durumunda işgücüne katılmamakla birlikte geçimini kendi sağlamak zorunda kaldığında 
ise işgücüne katılmaktadır.

İşgücü piyasasında yer bulamayan, bulsa bile kayıt dışı sektörde istihdam edilen 
kadınlar, gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlemelerde bütün bireyler için bir hak 
olduğu belirtilen sosyal güvenlik hakkına sahip olamamaktadır. Sosyal güvenceye 
sahip olmayan kadınlar, sosyal ve ekonomik riskler karşısında korumasız kalmaktadır. 
Bu sebeple kadınlar, erkekler ile eşit koşullarda işgücü piyasasına girebilmeleri ve 
sosyal güvenlik sistemine dahil olabilmeleri bakımından korumacı uygulamalara tabi 
tutulabilmektedir.

Anayasanın 10’uncu maddesinde herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşit olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip 
olduğu, devletin, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu ifade 
edilmektedir. Anayasaya göre kadın ve erkek eşitliğini sağlamak amacıyla alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanmamaktadır. Bu nedenle, devlet bazı 
uygulamalarda cinsiyet bakımından pozitif ayrımcılık, kadınlara fırsat eşitliği sağlamayı 
amaçlayan koruyucu kanuni sınıflandırma ve ayrımlar yapabilmektedir.7

Anayasanın 49’uncu maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet 
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları 
ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 
ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü yer 
almaktadır. 

Anayasanın 50’nci maddesine göre ise “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunurlar.”

Türkiye’de sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilen reform ile sosyal güvenlik 
sisteminin; nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, 
mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli hizmet sunan 
bir yapıya kavuşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir.8 Bu amaç doğrultusunda 
toplumsal kurumlara katılımda dezavantajlı bir konumda olan kadınların sosyal güvenlik 
sisteminde yer almaları önemlidir.

7 ÖDEN, M. 2003, s.334.
8 Kalkınma Bakanlığı, 2012 Yılı Programı, s.237.
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, kadınların sosyal 
güvenlik sisteminde yer almaları ve sigorta yardımlarından faydalanmaları iki şekilde 
gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi kadınların kendi sigortalılıkları nedeniyle 
sosyal güvenlik yardımlarından doğrudan faydalanmaları şeklinde gerçekleşirken, 
ikincisi kadınların aile içindeki eş, kız çocuk ya da anne rolleri nedeniyle dolaylı olarak 
faydalanmaları şeklinde gerçekleşmektedir.

Kadınların kendi sigortalılıkları nedeniyle sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları 
kapsamında elde ettikleri sigorta yardımları, başka bir sigortalıya bağımlılıkları 
nedeniyle elde ettikleri sigorta yardımlarından daha tercih edilir bir durumdur. Bunun 
nedeni, kadının kendi sigortalılığı neticesinde elde ettiği sigorta yardımlarının başka 
bir sigortalıya bağımlılığı nedeniyle elde ettiği sigorta yardımlarından daha yüksek 
ve kapsamlı olmasıdır. Ayrıca kadının kendi sigortalılığı nedeniyle sosyal güvenlik 
kapsamında sunulan yardımlardan faydalanması, sosyal güvenlik sisteminde yer alan 
bağımlı nüfus yükünün azalması bakımından da önem arz etmektedir.

5510 sayılı Kanunda yer alan ve kadının doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sosyal 
güvence sahibi olmasını sağlayan uygulamalar aşağıda maddeler halinde incelenmiştir.

Analık Sigortası

5510 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, 
kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan 
erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki 
ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve 
analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali olarak kabul edilmektedir. 

Analık sigortasından sigortalıya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik 
süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik 
ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki sekiz 
haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık 
süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir. Sigortalı kadının isteği ve 
hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası 
istirahat süresine çalışılan süre eklenmektedir. 

Doğumuna sekiz veya çoğul gebelikte on hafta kalan ya da üç hafta kalıncaya kadar 
çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 
doğum öncesine ait günleri ise doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği 
ödenmektedir. 
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Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; istirahatin başladığı tarihte sigortalılık 
niteliğinin sona ermemesi,  doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli 
sigorta primi bildirilmiş olması, bu süre içinde işyerinde çalışılmamış olunması, doğum 
olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Doğum yapan kadının geçici iş göremezlik ödeneği hakkına sahip olabilmesi sadece 
kendi sigortalılığı neticesinde gerçekleşebilmektedir. Eşinden dolayı sigortalı olması 
halinde ise geçici iş göremezlik ödeneği alma imkânı yoktur. Analık halinde sunulan 
sağlık yardımlarından ise hem sigortalı hem de sigortalının sigortalı olsun olmasın 
bakmakla yükümlü olduğu eşi yararlanabilmektedir.

5510 sayılı Kanun kapsamında, analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme 
ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına 
ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması 
şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca 
belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden 
emzirme ödeneği verilmektedir.

Tablo 1: Yıllara Göre Emzirme Ödeneği Alanlar

Dönem Sigortalı Kadın Eşi Çalışmayan Sigortalı Erkek

2008 72.240 288.808

2009 75.733 287.591

2010 75.804 302.233

Kaynak: Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı

Tabloda yer alan bilgilere göre, emzirme ödeneği alan kadın sigortalı sayısı, eşi 
çalışmayan sigortalı erkek sayısının çok gerisinde kalmaktadır. Bu durum, kadınların 
sosyal sigorta yardımlarından yaralanma şekillerinin kendi sigortalılıkları nedeniyle 
doğrudan yaralanmadan daha çok başka bir sigortalının yakını olmaları nedeniyle 
dolaylı yararlanma olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, sigortalı erkeğin 
sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme yardımı 
ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş 
olması şartı aranmaktadır.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe 
emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
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bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli 
sigorta kolları primi bildirilmiş olması, (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel 
sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması 
şarttır. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten 
başlamak üzere üç yüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık 
sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş 
ay içinde en az yüz yirmi gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden 
yararlandırılmaktadır.

Ölüm Sigortası

5510 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde ölüm sigortasından sağlanan haklar ve 
yararlanma şartları bulunmaktadır. Ölüm sigortasından sağlanan haklar; ölüm aylığı 
bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme 
ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesidir. 

Söz konusu Kanunun 34’üncü maddesinde ise ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hak 
sahiplerine paylaştırılması ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Buna göre; ölen sigortalının 
dul eşine, bu Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu 
Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi 
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

ü	18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

ü	Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul 
olduğu anlaşılanların veya,

ü	Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya 
dul kalan kızlarının,

her birine aylık bağlanmaktadır. 

Kız çocukları ve erkek çocukları arasında hak sahipliği ölçütlerinde var olan fark, 
Türkiye’de sosyal güvenliğin kadın ve erkeği cinsiyet temelli ayırt eden en temel 
uygulamasıdır. Kadın istihdamına etkisi bakımından değerlendirildiğinde, kız çocuklarına 
ölüm sigortası kapsamında sunulan sigorta yardımlarının istihdama etkisinin olumsuz 
olduğu düşünülebilir. Sosyal güvenlik mevzuatı tarafından kaç yaşına gelirse gelsin 
özel olarak korunması gerektiği düşünülen yetim kız çocukları, erkek çocuklara göre 
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ekonomik ve sosyal risklere karşı korunmada daha avantajlı bir duruma gelmektedirler. 
Bundan dolayı kız çocuklarının işgücüne dahil olma isteği ve çabası erkeklere göre daha 
düşük olmaktadır. 

5510 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre; evlenmeleri nedeniyle, gelir veya 
aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları 
halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus 
olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir. Evlenme ödeneği alan hak 
sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması 
halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmamaktadır. Bu durumda 
olanlar 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
sayılmaktadırlar.

Evlenene kadar hak sahibi oldukları ölüm sigortası, evlendikten sonra eşlerinin 
sigortalılığı nedeniyle ekonomik ve sosyal risklere karşı korunan kadınlar işgücüne 
dahil olmamaktadırlar. İşgücüne dahil olan kadınlar ise halihazırda sosyal güvenceleri 
olmasından dolayı kayıt dışı sektörde yer almaktadır.

Sağlık Sigortası

5510 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlığı altında ise genel sağlık sigortalısının bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler belirtilmiştir. Buna göre; genel sağlık sigortalısının bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi 
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; eşini, 18 yaşını, lise veya dengi 
öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki eğitim Kanununda belirtilen aday 
çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, 
yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile 
yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, 
geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağladığı Kurumca belirlenen kriterlere göre 
tespit edilen ana ve babasını ifade eder.

5510 sayılı Kanun’un ilk halinde, kız çocuklarının “bakmakla yükümlü olunan kişi” 
statüsünden çıkmaları (evlenme, çalışmaya başlama), fakat sonradan bu durumun 
ortadan kalkması neticesinde “bakmakla yükümlü olunan kişi” statüsünü kazanmaları 
mümkün değildi. 

25 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5510 sayılı 
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Kanunun geçici 12’nci maddesine “kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan 
kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi 
sayılır” hükmü eklenmiştir. Böylece kız çocuklarına statü değişikliği ile kaybettikleri 
“bakmakla yükümlü olunan kişi” statüsünü yeniden kazanabilmenin yolu açılmıştır.

Doğum Borçlanması

Kadınların toplumsal rollerinden kaynaklanan dezavantajlı durumu telafi etmeye yönelik 
diğer bir korumacı uygulama, doğum borçlanmasıdır. 5510 sayılı Kanunun 41’inci 
maddesine göre; kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa 
olmak üzere ikişer yıllık sürelerini borçlanabilme imkanı vardır. Bunun için kadın 
sigortalının doğumdan önce 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim 
ödenmiş olması yeterli sayılmaktadır.

Kanuna göre hizmet akdine tabi sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki 
yıllık süreyi borçlanabilmesi için sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak 
sigortalılık şartını yerine getirmesi (tescil edilme ve prim ödeme), doğumdan sonra adına 
prim ödenmemesi, borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir. Sigortalılar 
ve hak sahipleri söz konusu sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanabilmektedir.

Doğum nedeniyle çalışamadıkları, en fazla iki defa olmak üzere, iki yıllık sürelerini 
borçlanabilmeleri amacıyla doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların, 
doğum yaptığı tarihten sonra adına prim ödenmiş süreleri borçlanma hesabında 
dikkate alınmamaktadır. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre 
borçlandırılmaktadır. 

Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde ise vefat tarihine 
kadar olan süreler borçlandırılabilir. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan 
ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı ise ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen 
süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar olan süre 
borçlanabilmektedir.

Kadın sigortalılar, gerek çocuk bakma ile ilgili sorumlulukların kadına ait olduğuna dair 
düşünceden gerekse işverenlerin hamile ya da çocuk sahibi kadınları istihdam etmeye 
sıcak bakmamasından dolayı doğumdan sonra işgücü piyasasına dahil olmakta zorluk 
çekmektedirler.

Doğum borçlanması uygulaması, doğum nedeni ile çalışma hayatından uzaklaşan 
kadınların, sosyal güvenlik sisteminde yer alan uzun vadeli sigorta kolları yardımlarına 
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hak kazanabilmeleri için gerekli olan prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmelerinde 
kolaylık sağlamaktadır. 

Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılara Sağlanan Haklar

5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesinde yaşlılık sigortasından sağlanan haklara ve 
yararlanma şartlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre; ilk defa bu Kanuna 
göre sigortalı sayılanlara; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 
9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık 
aylığı bağlanır. Ancak, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanmaktadır.

Yine 28’inci maddeye göre; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan 
kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu 
bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün 
sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Eklenen bu süreler 
emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalıya yönelik sosyal güvenlik alanında tanınan 
korumacı uygulamanın erkek sigortalıya tanınmamış olması, toplumda kadın ve erkeğe 
biçilen toplumsal roller ile yakından ilgilidir. Çocuk bakımı ile ilgili sorumlulukların 
kadına ait olması, böyle bir korumacı uygulamanın yalnız kadın sigortalıya sunulmasına 
zemin hazırlamıştır. Fakat ailevi sorumluluklardan kaynaklanan dezavantajlı durumu 
telafi etmeye yönelik uygulamaların kadın ve erkeğe eşit bir şekilde tanınması, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine daha uygun bir yöntemdir.

Evde El Sanatları ile Uğraşan Kadınların Sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesinin ilk hali, bu madeninin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce gelir vergisinden muaf işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi 
olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmakta olan kadın isteğe bağlı 
sigortalıların, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82’nci maddeye göre belirlenen 
prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her 
yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemelerini öngörmekteydi.

6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucu 5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı 
maddesinin ilk halinde yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce” ibaresi 
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kaldırılmıştır. Böylece gelir vergisinden muaf işleri yapan ve düşük prim ödeyerek isteğe 
bağlı sigortalı olmak isteyen kadınların kapsamı genişletilmiş olmaktadır. 

5510 sayılı Kanunun evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı ile ilgili 
düzenlemesi, işgücü piyasasında yer almayan fakat evde dikiş, nakış işleri gibi uğraşları 
olan kadınların bu uğraşları vasıtasıyla sosyal güvenlik sistemine dahil edilebilmesi 
bakımından önemlidir. 

Eşinin sigortalılığı nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde yer alan kadınlar dolaylı da 
olsa sosyal güvenceye sahip olabilmektedirler. Fakat eşi kayıt dışı istihdamda yer alan 
kadınlar için bu durum söz konusu değildir. Bundan dolayı evde el sanatları ile uğraşan 
kadınların isteğe bağlı sigortalılığı için öngörülen korumacı uygulama, eşinin sosyal 
güvencesi olmayan kadınlar için daha önemlidir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar ile Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun geçici 12’inci maddesinde, 6111 sayılı Kanunun 49’uncu maddesi 
ile yapılan değişikliğe göre; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13’üncü ve 14’üncü maddelerine 
göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay 
içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası 
primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1.1.2012 tarihinde başlamıştır.

6111 sayılı Kanun 32’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 51’inci maddesi “Ay 
içerisinde 30 günden az çalışan veya 80’inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, 
ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal 
çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe 
bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin 
prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 
4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul 
edilir.” olarak düzenlenmiş ve “(b) bendi” ibaresi “(a) bendi şeklinde değiştirilmiştir.

Sonuç

Ülkemizde kadına yönelik korumacı sosyal güvenlik mevzuat, kadının kayıtlı istihdamını 
arttırmaya yönelik oluşturulabileceği gibi işgücüne dahil olamamasını telafi etmeye 
yönelik de oluşturulabilmektedir. Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı 
ya da kadın işçi çalıştıran işverenlere yönelik teşvikler kadın istihdamını arttırabilecek 
uygulamalar iken ölüm aylığı, doğum borçlanması, malul çocuğu olan kadın sigortalının 
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prim ödeme gün sayısına dörtte biri oranında gün eklenmesi vb. kadınların işgücüne 
dahil olamamasını telafi etmeye yönelik uygulamalardır.

5510 sayılı Kanun’da kadınlar sosyal güvenlik sisteminde kendi sigortalılıkları nedeniyle 
doğrudan ya da başka bir sigortalının yakını (kız çocuk, eş, anne) olmaları nedeniyle 
dolaylı olarak yer almaktadır. Kadının sosyal güvenlik sisteminde doğrudan yer alması, 
dolaylı yer almasından daha tercih edilir bir durumdur. Zira kadının kendi sigortalılığı 
nedeniyle elde edebileceği sosyal sigorta yardımları, başka birinin yakını olması ile elde 
edebileceği sosyal sigorta yardımlarından daha yüksek ve kapsamlı olacaktır. 

Kadının aktif sigortalılığı yoluyla sosyal güvenlik sisteminde yer alması, sistemin 
üzerindeki bağımlı nüfus yükünü de azaltacaktır. Fakat her ne şekilde olursa olsun 
mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklerin neden olduğu kayıpları telafi etmeye 
yönelik oluşturulan sosyal güvenlik sistemi dışında yer alan kadınların, sistemin içine 
alınmaları önem taşımaktadır. Bu nedenle, kadınlara yönelik korumacı sosyal güvenlik 
düzenlemeleri,  ülkemizde kadınların eğitim seviyesinin artması, işgücü piyasasının 
gerektirdiği nitelikleri kazanmaları ve daha nitelikli, sosyal güvencesi olan işlerde 
istihdam edilebilmeleri süreci aşılana kadar olması gereken bir uygulamadır.

Kaynakça

• BİLDİRİCİ M. & ANAFARTA N.(2001) Türkiye’de Kadın Emeği Üzerine Bir 
Araştırma, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 16, Sayı 179, s. 55-72.

• BÜYÜKNALBANT T. (2009) İktisadi Açıdan Kadın İşgücü İstihdamı ve Sorunları: 
Kayseri Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri: Erciyes Üniversitesi

• CAN T.(2000) Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, 
İstanbul 

• CANİKLİOĞLU N. (2006) Kadının Sosyal Güvenliği, Hukuk Kurultayı 2006, C.III, 
Ankara Barosu Yayını, Ankara

• DPT & DÜNYA BANKASI (2009) Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: 
Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya 
Bankası Çalışma Raporu, Rapor No: 48508-TR, Ankara

• DPT & DÜNYA BANKASI (2010) Türkiye Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımında 
Son Dönemde Gözlenen Eğilimler, Türkiye Cumhuriyeti Refah ve Sosyal Politika 
Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu, Sayı 2, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Ankara



Gülen Seda İMAMOĞLU

153

• GÖKBAYRAK Ş. (2011) İşgücü Piyasaları ve Sosyal Güvenlikte Dönüşüm 
Ekseninde Kadınlar, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:29, s.165-190

• GÜZEL A., OKUR, A.R.& CANİKLİOĞLU N.(2010) Sosyal Güvenlik Hukuku, 
Beta Yayıncılık, İstanbul

• KALKINMA BAKANLIĞI, Dokuzuncu Kalkınma Planı(2007-2013), 2012 Yılı 
Programı, s.237.

• KURT A. (2009) Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Sosyal Güvenlik (Müfettiş ve Sosyal 
Güvenlik Uzmanı Tezleri:2), Ankara: Sosyal Güvenlik Kurumu. 

• KURT R.; (2008) Sosyal Güvenlik Reformuyla İş Kazası Sayılan Haller ve İş Kazası 
Olaylarında Sigortalılara Sağlanan Yardımlarda Yapılan Değişiklikler, Mali Çözüm 
Dergisi, ISMMMO Yayın Organı, Mayıs-Haziran, Sayı:87, 

• ÖDEN M. (2003) Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara

• ÖZER M. & BİÇERLİ K.(2003) Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi, 
Sosyal Bilimler Dergisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, s. 55-86 

• SÜRAL N. (2011) Torba Kanunun Çalışan Kadınlara Dair Hükümleri, MESS-Sicil 
İş Hukuku Dergisi, Sayı:21

• TOKSÖZ G.(2007) Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu, Uluslararası Çalışma 
Örgütü Yayınları, Ankara

• TÜİK(2011), İstatistiklerle Kadın 2010, Ankara



5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Cinsiyet Eşitliği

154

Özet

Bu çalışmada, birçok alanda tartışılan cinsiyet eşitliğinin Türkiye’de çalışma yaşamında 
ve sosyal güvenlik sisteminde ne ölçüde sağlanabildiği, çalışma yaşamındaki eşitlik ile 
sosyal güvenlik sistemindeki eşitlik arasındaki ilişkinin boyutları ve cinsiyet eşitliğinin 
sağlanabilmesi için yapılabilecek düzenlemeler gerekçeleriyle birlikte tartışılmıştır. 
Bu tartışmalar yapılırken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun bütün maddeleri toplumsal cinsiyet bakış açısıyla, uluslararası mevzuat 
hükümleri ve diğer ülke örnekleri ışığında, Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısı da dikkate 
alınarak incelenmiştir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu cinsiyet eşitliği ekseninde 
incelendiğinde, eşitsizliklerin arka planında patriarkal toplum yapısı ve cinsiyete dayalı 
işbölümü olduğu görülmektedir. Ev içinde ve çalışma hayatında kadının dezavantajlı 
konumu değişmediği, kadınlar eşlerine ya da babalarına bağımlı olarak yaşamaya devam 
ettiği sürece, sosyal güvenlik alanında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yapılacak 
değişiklikler eşitsizliği daha da derinleştirecektir.

Giriş

Cinsiyet eşitliği daha önceleri sadece birkaç kadın ve kadın örgütü tarafından dile 
getirilen bir konu iken, günümüzde ulusal ve uluslararası düzlemde ülkeler ve uluslararası 
kuruluşlar tarafından tartışılmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde 
sosyal güvenlik alanı da dâhil olmak üzere bütün alanlarda cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması konusu, ülkemizin prestiji ve insanî gelişme göstergelerindeki yeri açısından 
çok önemlidir. Türkiye, çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan cinsiyet 
eşitliği endekslerinde son sıralarda yer almaktadır. Bu endeksler genel olarak ülkelerdeki 
kadınların eğitim durumları, işgücüne ve istihdama katılımları, gelir durumları, yönetici 
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pozisyonunda kadın sayısı, parlamentoda kadın vekil sayısı, analık durumunda sağlanan 
sosyal koruma ve sunulan sağlık hizmetleri gibi kriterleri esas almaktadır.

Türkiye’de kadınlar, hane içinde, çalışma yaşamına girişte ve çalışma yaşamının içinde 
çok çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizlikleri 
de toplumsal cinsiyetten ve kadının çalışma hayatındaki konumundan bağımsız 
değerlendirmek mümkün görünmemektedir. 

Tebliğde tümdengelimci bir yaklaşım benimsenmiştir. Önce çalışma hayatı dışında 
kaldığı için sosyal güvenlikten yoksun olan kadınlar, çalışma hayatında olduğu halde 
yasal olarak sosyal sigorta kapsamı dışında bırakılan kadınlar ve yasal olarak kapsamda 
olmalarına rağmen kayıt dışı istihdam edilen kadınlar incelenmiştir. Sonrasında ise 
sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan haklardan doğrudan ya da dolaylı olarak 
yararlanan kadınların durumları erkeklerle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Temel insan hakları arasında yer alan eşitlik ilkesi, cinsiyetler arasında eşitliği de 
kapsamaktadır.

Cinsiyet eşitliği konusunda üç faklı yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlardan birincisi, 
kadını ve erkeği tamamıyla eşit olarak kabul eden ve her iki cinsiyete de her durumda 
eşit davranmayı gerektiren yaklaşımdır.1 Bu yaklaşım sonucunda sağlanacak eşitlik şekli 
mutlak eşitliktir. Oysaki gerçek hayatta kadın ve erkek birbirinden farklı özelliklere ve 
davranış kalıplarına sahiptir.2  

İkinci yaklaşım, kadın-erkek arasındaki farklılıkları kabul etmekte ve farklı olanlara 
farklı davranılmasını öngörmektedir. Yasa önünde eşitlik ilkesi, farklı durumda olanlara 
farklılıkları ölçüsünde farklı kuralların uygulanmasına engel teşkil etmez. Hatta 
sosyal gerçeklikler de dikkate alınarak, dezavantajlı konumda olanlara yönelik olarak 
gerçekleştirilecek olumlu eylemler, fiilî eşitliği sağlamada önemli bir araçtır.3 Üçüncü 
yaklaşım ise toplumsal cinsiyet rollerinin dönüştürülmesi yoluyla cinsiyet eşitliğini 
sağlamaya odaklanır.4 

Cinsiyet (sex), kadın ve erkeği, yani kişileri, biyolojik ve fiziksel özelliklerine göre 

1 Dedeoğlu, 2009, s.47 
2 Dinçkol, 2005, s.104
3 Kılıç, 2000, s.6  
4 Dedeoğlu, 2009, s.47 
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sınıflandıran bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise, kadının ve erkeğin toplum 
içindeki konumlarını ve rollerini esas alarak kişilerin değil toplumların cinsiyetini 
açıklar.5 

Bir toplumun cinsiyetini tarihsel geçmişi, kültürü, gelenekleri, düşünce kalıpları, değer 
yargıları gibi unsurlar belirler. Dünya genelinde ataerkil (patriarkal) aile yapısının hâkim 
olması toplumsal cinsiyetin belirlenmesinde önemli bir etkendir.

Çalışma Hayatının Dışında Kadın

Türkiye’de kadınların büyük bir bölümü çalışma hayatına girmemekte/girememektedir. 
Bu nedenle öncelikle çalışma hayatının dışında kalan kadınlar incelenmiştir. “Çalışma 
hayatının dışında kalan kadın” ifadesinin yerine, kadınların ev içi emeklerinin 
görmezden gelinmesi anlamına gelecek “çalışmayan kadın” tanımlamasını kullanmaktan 
özellikle kaçınılmıştır. Ev içinde üretim ve yeniden üretim faaliyetleriyle uğraşan 
kadınlar toplumsal üretime ciddi katkılar sağlamaktadırlar.6 Bazı iktisatçılar, milli gelir 
hesaplarında kadının hane içi emeğinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etmişlerdir.7

Kadınları Çalışma Hayatından Uzaklaştıran Nedenler

Kadınlar işgücü arzı ve talebi yönlü gerekçelerle ve sosyokültürel nedenlerle işgücü 
piyasasına dâhil olamamakta, dahil olsalar dahi hayatlarının değişik dönemlerinde 
çeşitli nedenlerle çalışma hayatına ara vermekte ya da bir daha dönmemek üzere işgücü 
piyasasını terk etmektedirler.

Türkiye’de kadınların işgücüne ve istihdama katılmamasında/katılamamasında en büyük 
etken patriarka ve kalıp yargılardır. Türkiye ile aynı ekonomik gelişmişlik düzeyindeki 
hatta daha düşük gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde dahi işgücüne ve istihdama katılım 
oranları Türkiye’den daha yüksektir.

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal cinsiyet rollerine göre,  cinsiyete 
dayalı iş bölümü ve aile ideolojisi8 gereği erkek ev dışında çalışarak para kazanmak 
ve aileyi geçindirmekle yükümlüyken, kadının görevi ev içinde temizlik ve bakım 

5 Toksöz, 2011, s.65; Savcı, 1999, s.130
6 Ecevit, 1998, s.268
7 Toksöz, 2011, s.89
8 Ecevit, 1998, s.275
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işlerini yürütmektir. Cinsiyete dayalı bu iş bölümü kadının çalışması önündeki en büyük 
engellerden biridir.9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2006 yılında yapılan Aile Yapısı 
Araştırması’na göre kadının çalışması hakkında erkeklerin  ve kadınların düşünceleri 
birbirine çok benzerdir. Bu da toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar tarafından 
benimsendiğini ve içselleştirildiğini göstermektedir.

Tablo 1: Kadının Çalışması Hakkında Düşünceler

Kadının çalışması hakkındaki düşünceler Kadın Erkek

Kadının asli görevi çocuk bakımı ve ev işleridir 64,7 60,7

Gelenek göreneklerimize aykırı 14,1 12,0

Çalışma ortamları kadın için güvenli değildir 9,5 16,5

Çalışan kadının çocukları mağdur olur 7,8 7,0

Ücretli bir işte çalışmak kadını yıpratır 2,5 2,0

Diğer 1,4 1,8

Kaynak: TÜİK, 2006, Hane Yapısı Araştırması

Aile Yapısı Araştırması’nın sonuçları incelendiğinde, kadının asli görevinin çocuk 
bakımı ve ev işleri olduğunu, ücretli bir işte çalışmanın kadını yıpratacağını ve çalışan 
kadının çocuklarının mağdur olacağını düşünen ve kadının çalışmasını gelenek ve 
göreneklerimize aykırı bulan kadınların oranı bu şekilde düşünen erkeklerin oranından 
daha fazladır. Buna rağmen erkeklerin % 23’ü kadın çalışmamalıdır derken, kadınların 
% 10’u bu görüşü paylaşmaktadır.

Kadın istihdamının düşük olmasındaki en önemli faktörlerden birisi de eğitimdir.10 
Eğitim seviyesi ile istihdam arasında pozitif bir ilişki vardır. Eğitim seviyesi attıkça 
istihdam edilme olasılığı artmaktadır.

İşsizliğin yaygın olması da kadınların istihdama katılımının önünde büyük bir engeldir. 
Ayrıca, ekonomik kriz dönemlerinde de ilk önce kadınların işten çıkarıldıkları 
görülmektedir.11

9 İlkkaracan, 1998, s.285
10 Özbay, 1990, s.135
11 Ünlütürk Ulutaş, 2009, s.30
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Çalışma Hayatında Kadın

Türkiye’de kadınlar genellikle kentte düşük ücretli, emek-yoğun, vasıf gerektirmeyen; 
tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Sayıları az da olsa eğitim seviyesi yüksek 
kadınlarsa görece daha nitelikli ve yüksek ücretli işlerde çalışmaktadırlar.12  

Çalışma hayatına giremeyen kadınların karşılaştıkları engellere ilave olarak,. kadınlar 
çalışma hayatına bir şekilde katıldıktan sonra da çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Kadınlar, meslek seçiminde, işe kabul edilme ve işte yükselme sürecinde ve ücret 
konusunda cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.13  

Ücret Eşitsizliği

Kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkı dünya genelinde görülen bir olgudur. Ücret 
farkının azaltılması ve bu ücret farkını doğuran nedenlerle mücadele edilmesi Avrupa 
Birliği’nin hedefleri arasında yer almaktadır.14 Ancak, üye ülkelerin birçoğunda kadınlar 
ile erkekler arasındaki ücret farkı ciddi seviyelerdedir. Kadın-erkek arasındaki ücret 
eşitsizliği Avusturya’nın en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Avusturya’da 
kadınlar erkeklerden % 25,5 daha az ücret almaktadır. Bu eşitsizliğin giderilmesi için 
2011 yılından itibaren firmalardan, çalıştırdıkları kişilerin işlerinin ve ücretlerinin yer 
aldığı bir “Gelir Raporu” istenmesi öngörülmüştür.

Türkiye’de iş ya da meslek kodları bazında ücret istatistikleri olmadığı için “eşit işe eşit 
ücret” prensibinin uygulanıp uygulanmadığı objektif olarak ortaya konamamaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2011 yılında yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 
Raporu’nda Türkiye ücret eşitliğini sağlama konusunda 135 ülke arasında 102 nci sırada 
yer almaktadır.15

Kısmî Süreli Çalışma

Dünya’da kısmî süreli çalışma, özellikle son yıllarda yaygınlaşmaktadır.16 Birçok 
ülkede kısmî süreli çalışanlar, istikrarsızlık ve güvencesizlik gibi nedenlerle kısmî 
süreli çalışmak istememekte, Hollanda gibi bazı ülkelerde ise çalışanların, özellikle 

12 İlkkaracan, 1998, s.287
13 Göçmener, 2008, s.
14 Europen Union, Report on Equality Between Women and Men, 2010, s.11
15 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2011, s.334
16 Temiz, 2004, s.56 
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de küçük çocuğu olan kadın çalışanların, kısmi süreli çalışmaktan memnun oldukları 
görülmektedir. KAPAR’ ın çalışmasına göre Hollanda’da kısmî süreli çalışan kadınların 
sadece % 3’ü tam zamanlı bir işte çalışmak istemektedir. 17 

Kısmî süreli çalışma, ev içi ve ev dışı sorumluluklarını bir arada yürütmeye çalışan 
kadınlar için bir ara formül olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde kadınlar günün bir 
bölümünde çalışırken, kalan bölümünde de çocuk bakımı ile ilgilenebilecektir.

Türkiye’de ise kısmi süreli çalışma, kadınlar arasında erkeklere göre daha yaygındır. 
2011 yılı TÜİK verilerine göre kadınların % 24,7 ’si kısmî süreli çalışırken, erkeklerin % 
6,8’ i kısmî süreli çalışmaktadır.

Kısmî süreli çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle ya da kısmî süreli çalışmanın 
yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’de kısmi süreli çalışanları korumaya yönelik çeşitli 
düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 2011 yılı TÜİK verilerine göre halen kısmî süreli 
çalışan kadınların % 90’ ı sosyal güvenlikten yoksun olarak çalışmaktadır.

Bağımsız Çalışanlar

Türkiye’de bağımsız çalışma iki şekilde görülmektedir. Bunlardan biri işveren olarak 
çalışma iken diğeri kendi hesabına çalışmadır. Genel olarak kadın istihdamı ve ücretli 
kadın istihdamı düşük olmakla birlikte, kadın girişimciliğini arttırmaya yönelik 
politikalara rağmen, işveren olarak ya da kendi hesabına çalışan kadınların sayısı 
erkeklere göre çok daha düşük seviyededir. 

Kamu Görevlileri

Özel sektörde istihdam edilen kadın-erkek sayıları arasındaki fark piyasa aktörleriyle, 
kalıp yargılarla ya da benzeri nedenlerle açıklanabilir. Ancak, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda, 48 inci maddedeki şartları taşıyan herkesin memur olabileceği 
hükme bağlanmışken, kamuda kadın-erkek istihdam oranları arasındaki farkı açıklamak 
pek de kolay olmasa gerektir. Bugün Türkiye’de kamu görevlilerinin % 36’sı kadın, % 
64’ü erkektir.18 Erkek kamu görevlilerinin sayısı, kadın kamu görevlilerinin sayısının 
neredeyse iki katıdır.19

17 Kapar, 2011, s.158
18 Devlet Personel Başkanlığı, http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/pdf/istatistikler/kadınerkekmemur.pdf
19 Kadın memur sayısı: 653.397, erkek memur sayısı: 1.417.947 (6.11.2012)
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Ev Hizmetlerinde Çalışanlar

Ev hizmetleri, ailenin gelirine katkıda bulunmak amacıyla20 çalışmak isteyen eğitim 
seviyesi düşük kadınların sıklıkla tercih ettiği, kendine özgü özellikleri olan özel bir 
çalışma alanıdır. 

Ev hizmetleri hem işveren hem de çalışan yönüyle birebir kadınların çalışma 
hayatına girişiyle ilgilidir. Kadınlar çalışma hayatına girdikten sonra ev işlerine vakit 
ayıramamakta ve bu işleri yapması için başka birine ihtiyaç duymaktadır. Ev hizmetleri, 
geleneksel olarak kadınların yapageldikleri ve eğitim gerektirmeyen bir iş olarak 
görüldüğü21 için çok büyük çoğunlukla ev işleri konusunda ihtiyaç duyulan bu kişiler 
kadın olmaktadır. Dolayısıyla bir kadının istihdama katılması, başka bir kadına istihdam 
alanı oluşturmaktadır.

Ev hizmetlerinde çalışanlarla işverenleri arasında yasal bir ilişkiden ziyade sosyal bir 
ilişki vardır. İşverenler ücreti kendileri belirlerler ve çeşitli şekillerde evlerine temizliğe 
gelen kadına ve ailesine yardım etmektedirler. Yani ev hizmetlerinde çalışanlar için, 
geleneksel sosyal koruma biçimleri hâkimdir.

Ücretsiz Aile İşçileri

Şu ana kadar bahsedilen çalışan kadınlar, belli ücret karşılığı çalışan ya da kazanç elde 
eden kadınlardı. Bunların yanında, çalıştıkları halde hiçbir ücret almayan kadınlar da 
istihdama katılmakta, işgücü istatistiklerine dâhil edilmektedir.

Ücretsiz aile işçiliği dünya genelinde her ülkede az ya da çok görülen bir olgudur. 2009 
yılında ILO tarafından hazırlanan, Kadınların Küresel İstihdam Trendleri Raporu’nda 
yer alan 2007 yılı verilerine göre Dünya genelinde kadınların % 24’ü ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışmaktadır.22

Türkiye, Avrupa’da ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların oranının en yüksek 
olduğu ülke, dünyada ise kadın ücretsiz aile işçiliğinin en yaygın olduğu birkaç ülkeden 
(Çad, Vietnam, Bangladeş, Fas, Pakistan, Burkina Faso…vb) birisidir.

Sosyal Sigorta Kapsamı Dışında Sayılan Çalışan Kadınlar

Sosyal sigorta sistemlerinin en temel amaçlarından birisi de mümkün olduğunca herkesi 

20 Fidan & Özdemir, 2011, s.83
21 Kalaycıoğlu & Tılıç, 1998, s.234
22 ILO Kadınların Küresel İstihdam Trendleri, Cenova, 2009, s.12
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sosyal sigorta kapsamına almaktır. Ancak bazı durumlarda bazı meslek gruplarının ya 
da kişilerin sosyal sigorta sistemine dâhil edilmeleri gerek kişiler açısından gerekse de 
uygulama açısından sorunlar doğurabileceği için mümkün olamamaktadır. 

Günümüzde Avusturya, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, Malta ve  Romanya gibi 
ülkeler çeşitli nedenlerle bazı kişileri veya grupları sosyal sigorta sisteminin dışında 
tutmaktadır.23

Türkiye’de sosyal sigorta kapsamı dışında tutulan kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sigortası Kanununun (SSGSSK) 6 ncı maddesinde sayılmıştır. 

İşverenin Yanında Ücretsiz Çalışan Eş

Sosyal sigorta ilişkisinin unsurlarından birisi de kazançtır. Kişiler ücret, gelir ya 
da aylıklarının belirli bir oranında sosyal sigorta sistemine katkıda bulunur, bunun 
karşılığında belli şartları gerçekleştirdikten sonra da sosyal sigorta tarafından sağlanan 
yardımlardan yararlanmaya hak kazanırlar.

Ücret ilişkisinin olmadığı bir yerde sosyal sigorta ilişkisinin olması çok zordur. Ücretsiz 
iş ilişkisi kurulan kişinin işverenin yakını olması durumunda ise çalışmanın sürekli olup 
olmadığının tespiti de diğer bir sorunlu konudur.

“İşverenin yanında ücretsiz çalışan eş” ifadesi ilk bakışta herhangi bir cinsiyete dayalı 
ayrımcılığı çağrıştırmamaktadır. Ancak, fiilî durumda işverenlerin % 93’ünün erkek 
olması nedeniyle, ücretsiz çalışan ve dolayısıyla sosyal güvenceden yoksun olan “eş” 
çok büyük çoğunlukla kadındır.24

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar

Hem İş Kanunu hem de SSGSSK ev hizmetlerini ve ev hizmetlerinde çalışanları Kanun 
kapsamı dışında bırakırken25, ne İş Kanunu ne de SSGSSK ev hizmetlerinin tanımını 
yapmakta, bu görevi doktrine ve yargı kararlarına bırakmaktadır.26 Ancak, SSGSSK, 
ev hizmetlerinde çalışanların tamamını sosyal sigorta sisteminin dışında tutmamış, ev 
hizmetlerinde ücretle ve sürekli çalışan kişilerin sigortalı olabileceğini öngörmüştür. 

23 ISSA, Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2010
24 TÜİK, 2011
25 İş Kanunu Madde 4, SSGSSK Madde 6
26 Okur, 2004, s.8
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Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalı olabilmesi için bu iki şartın birlikte 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Ev hizmetlerinde çalışanların neredeyse tamamı belirli 
bir ücret karşılığında çalışmaktadır. Burada önemli olan ve tartışılması gereken kavram 
“sürekli çalışma” dır. SSGSSK’ da sürekli çalışma da tanımlanmamış, İş Kanunu’nun 10 
uncu maddesine de herhangi bir atıf yapılmamıştır. 

Ev hizmetlerinin belirsizliği ve güvencesizliği yasal olarak tanımlanmamasından 
kaynaklanmaktadır.27 İşveren konumundaki ev sahibi, evinde çalışan kişilerin sosyal 
güvenliğini sağlamak istese dahi birçok bürokratik engelle karşılaşacaktır. Bu nedenle, 
ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı genellikle, evlerinde çalıştıkları işverenin 
şirketinde çalışıyormuş gibi gösterilmesi yoluyla sağlanmaktadır.28 Evlerine temizliğe 
gelen kadınların sosyal güvencelerini sağlamak için işverenler tarafından bulunan bu 
yol “hayalî sigortalılık” olarak nitelenebileceği gibi ev hizmetlerinde çalışanların sosyal 
güvenliklerinin sağlanmasında araç olarak da kullanılabilir. 

Günümüzde ev hizmetlerinde çalışanların çok büyük bir kısmı kadındır. Dolayısıyla ev 
hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılmaması büyük ölçüde kadınları etkilemektedir.

Kayıt Dışı Çalıştırılan Kadınlar

Bizzat Kanun tarafından sosyal sigorta sistemine dâhil edilmeyen kişi veya grupların 
yanında sosyal güvenlik sisteminin sigortalı olmalarını öngördüğü ancak çalışmaları 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmeyen ya da eksik gün veya kazanç üzerinden 
bildirilen kişiler de kendileri ve/veya işverenleri tarafından sosyal güvenlik sisteminden 
dışlanmaktadır.

Kayıt dışı istihdam Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisidir. Kayıt dışı istihdamın 
en yaygın olduğu grupların başında kadınlar gelmektedir. Türkiye’de çalışan kadınların 
büyük çoğunluğu sosyal güvenceden yoksundur. 2000’li yılların başında % 70’ ler 
civarında olan kadınların kayıt dışı çalışma oranı 2011 yılına kadar ancak % 57,8’ e 
düşürülebilmiştir.

Sosyal Sigorta Kapsamındaki Kadınlar

Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı Temmuz ayı verilerine göre yaklaşık 4 milyon 500 

27 Kalaycıoğlu & Tılıç, 1998
28  Tılıç, 2001
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bin kadın çalışma hayatına girememe; ücretsiz çalışma, düzensiz veya asgarî ücret 
düzeyinin altında kazanç elde etme; sigortalı sayılmama ve kayıt dışı çalıştırılma gibi 
engelleri aşarak sosyal sigorta tarafından sağlanan yardımlara hak kazanmıştır.

Tablo 2: Sigortalı Sayıları (Temmuz 2012)

Statü Kadın Erkek

4 (a) 3.007.089 9.669.160

4 (b) 662.249 2.594.962

4 (c) 784.016 1.618.876

Toplam 4.453.353 13.882.998

Kaynak: SGK

2011 yılı itibariyle Türkiye’de ücretli istihdam edilen kadınların ücretli istihdam edilen 
kişiler içindeki oranı % 20, 4/a sigortalısı kadınların 4/a sigortalıları içindeki oranı ise % 
23’ tür. Oranların birbirine yakın çıkması istihdamla sosyal güvenlik arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaktadır.

Ev İçinde Küçük El Sanatlarıyla Uğraşan Kadınlar

SSGSSK’ ya göre yaşadığı konutta herhangi bir işverene bağlı olmaksızın el sanatlarıyla 
uğraşan, bu ürünleri satarak kazanç elde eden ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 
göre vergiden muaf olan kadınlar, talepte bulunmaları halinde 2012 yılı  itibarıyla 19 
gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün hizmet kazanabilmektedir. 19 gün, her yıl bir puan 
artırılmak suretiyle kademeli olarak 30 güne çıkarılacaktır.29 Bu düzenlemeyle, kadınların 
sosyal sigorta sistemine katılımının kolaylaştırılarak, artırılması öngörülmüştür. Ancak 
gelir vergisinden muaf faaliyetin tespiti konusunda uygulamada zorluklar yaşanmaktadır.   

Analık Hali

SSGSSK’ ya göre analık hali, doğumdan önceki gebelik ve doğumdan sonraki analık 
süresince yaşanan rahatsızlık ve özürlülük olarak tanımlanmıştır.

Türkiye’de analık süresi hem ILO Sözleşmesi’ne hem de Avrupa Konseyi direktifine 
uygun olarak, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta (çoğul gebelik 

29 SSGSSK, Geçici Madde 16
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durumunda 10 hafta) olmak üzere toplam 16 hafta olarak düzenlenmiştir.30 Ayrıca, 
doğumdan önce kullanılmayan izin süreleri, doğum sonrasına eklenebilmektedir.31

Geçici İş Göremezlik Ödeneği 

Türkiye’de analık hali süresince ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, ILO 183 nolu 
Sözleşmenin öngördüğü asgari limiti sağlayacak şekilde, sigortalının prime esas 
kazancının üçte ikisi32 yani yaklaşık yüzde 67’si olarak düzenlenmiştir. Bu oran sadece 
Avrupa ülkelerindeki değil, bütün dünya ülkelerindeki ortalamanın altındadır.

Doğum nedeniyle çalışılamayan sürelerde sigortalının yaşadığı gelir kaybını telafi etmek 
amacıyla verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin brüt ücretin 2/3’ ü oranında verilmesi 
yerine net ücretin tamamı üzerinden verilmesi hem ödeneğin amacına uygun hem de 
gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olacaktır.

Emzirme Ödeneği

Emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı olan ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir 
veya aylık alan kadına, sigortalı olan ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere verilir.33 
Emzirme ödeneğinin verilmesinde cinsiyet değil sigortalılık esas alınmıştır. Emzirme 
ödeneği, sigortalı kadının doğum yapması durumunda sigortalı kadına, sigortalı erkeğin 
sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe verilmektedir. 

Doğum Borçlanması

Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran en önemli nedenlerden birisi de doğum 
süreci ve doğum sonrasındaki çocuk bakımı sorumluluğudur. Doğum ve çocuk bakım 
sorumluluğu nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınların gelir kaybı riskine karşı 
korunması sadece doğumdan sonra sekiz haftaya kadar, gelirinin üçte ikisi kadar geçici 
iş göremezlik ödeneği verilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ancak kadınlar, genellikle 

30 SSGSSK 15.madde
31 SSGSSK 18.madde
32 SSGSSK 18.maddenin 3.fıkrası
* 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için 16 yaşından büyükler için belirlenmiş günlük asgarî ücret 
    miktarları esas alınmıştır.
** SGK, 2010 Yılı İstatistik Yıllığı
33 SSGSSK 16.madde
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sekiz haftadan çok daha uzun bir süre çocuk bakımını sürdürmekte, dolayısıyla çalışma 
hayatına dönememektedir. Doğumdan sonraki sekiz haftadan sonra herhangi bir nakdi 
yardım ya da ödenek almamaktadır.

Ayrıca, doğum yapan kadınlar, doğum öncesinde ve sonrasında ücretsiz izin kullanmakta 
dolayısıyla adlarına prim bildirilmemektedir. Bu da sosyal sigorta sistemi tarafından 
sağlanan yardımlara hak kazanmak için yeterli prim ödeme gün sayılarına ulaşmalarını 
güçleştirmektedir.

Doğum borçlanması uygulaması kadınların, uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan 
yardımlardan yararlanmalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 4/a 
sigortalısı kadınlar, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık 
süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmamaları ve çocuğun 
yaşaması şartıyla 4 yıla kadar borçlanabilmektedirler.

2012 yılı Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla, doğum borçlanması yapmak isteyen bir 
kadın, borçlanmak istediği gün başına asgarî 10,032 TL ödeme yapmak durumundadır. 
Çalışmadığı 2 yıllık süreyi borçlanmak isteyen kadın sigortalının ödemesi gereken 
borçlanma tutarı 7,223 TL’ dir. Bu miktar, zaten uzun bir dönem çalışma hayatından 
uzak kalmış, gelir elde edememiş kadınlar için oldukça yüksektir.

Türkiye’de sağlık hizmetleri, diğer bütün hallerde olduğu gibi analık halinde de genel 
sağlık sigortasından sağlanmaktadır. 

Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de analık sebebiyle “ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, 
hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, 
laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak 
yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon 
ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların 
hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedavileri34” gibi sağlık hizmetlerinin 
finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, evli olan ancak çocuk sahibi olamayan 23-39 yaşları arasındaki sigortalı kadının 
ya da sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gördüğü yardımcı üreme yöntemi 
tedavilerinin finansmanı da belli şartların sağlanması durumunda yine Sosyal Güvenlik 
Kurumunca karşılanmaktadır.

  SSGSSK 63.madde
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Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda doğuşta yaşam beklentisinde yaşanan 
artış ve bu artışın devam edeceğini gösteren projeksiyonlar, sosyal sigorta sisteminin 
aktüeryal olarak sürdürülebilir kılınması için emeklilik reformlarını zorunlu kılmıştır

Yapılan reformların ana parametrelerinden birisi de yaşlılık aylığına hak kazanmak için 
gerekli olan yaş hadlerinin yükseltilmesi olmuştur. Yaş sınırları yeniden belirlenirken, 
özellikle Avrupa’da, kadın ve erkeklerin 79/7 sayılı Konsey Direktifi’ ne uyum sağlamak 
amacıyla yaşlılık aylığına hak kazanma şartları kadın ve erkek için genel olarak 
eşitlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de de 2036-2048 yılları arasında emeklilik yaş 
hadleri kademeli olarak yükseltilerek kadınlar ve erkekler için 65 yaşta eşitlenecektir.35

Tablo 3: Avrupa’da Emeklilik Yaş Hadleri ve İstihdam Oranları

Ülke Emeklilik Yaş Haddi İstihdam Oranı (2011)

Kadın Erkek Kadın Erkek

Hollanda 65 65 71,4 82,6

Avusturya 60 65 69,6 80,8

Polonya 60 65 57,6 72,2

Bulgaristan 59,5 63 61,2 66,6

Belçika 64 65 61,5 73

Macaristan 61 62 54,9 66,8

Yunanistan 60 65 48,6 71,1

Türkiye 58(65) 60(65) 25,6 65,1

Kaynak: ILO, EUROSTAT, TÜİK

Emeklilik yaş hadleri ile istihdam oranları birlikte değerlendirildiğinde Tablo 3’ te de 
görüldüğü gibi kadınlar için de emeklilik yaş haddi olarak 65 yaşı belirleyen ülkelerde 
kadınların istihdam oranının yüksek olduğu görülmektedir. Kadın istihdamı düştükçe 
kadınlar için emeklilik yaş haddi de düşmektedir. Türkiye kadın istihdamının en düşük 
olduğu ülke olmasına rağmen emeklilik yaşını kadınlar için de 65 olarak düzenlemiştir.  

2011 TÜİK verilerine göre 55-64 yaşları arasındaki yaklaşık 3 milyon kadından sadece 
600 bini istihdama katılmakta, bu kadınların da 55 bini sosyal sigorta kapsamında yer 
almaktadır.

35 SSGSSK 28.madde
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Hak Sahipliği

SSGSSK’ ya göre hak sahipleri; çalışmayan ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir 
veya aylık almayan dul eş, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, 
yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocuklar, yaşlarına 
bakılmaksızın evli olmayan kız çocukları ve anne babadır. Malul çocuklar için yaş şartı 
aranmaz.36

Tablo 4: Hak Sahibi Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Yaş
Aralıkları

Hak Sahibi Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı (2011)

4/a 4/b 4/c TOPLAM (%)

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

0-19 90.078 83.691 41.002 30.389 14.264 14.548 53 47

20-24 40.050 18.374 25.656 12.571 20.924 10.692 67,5 32,5

25-64 254.704 10.007 120.735 2.611 122.682 6.276 96,3 3,7

65+ 33.667 375 20.476 122 51.641 2.509 97,2 2,8

Toplam 418.499 112.447 224.407 58.695 209.511 34.025 80,6 19,4

Kaynak: SGK

Erkek çocukların evlenmeleri hak sahipliği sıfatını kaybetmelerine neden olmazken 
kız çocukları için evlenme, hak sahipliği sıfatını kaybetme nedenidir. Bunun arkasında 
yatan neden, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleridir. Ev geçindirmek erkeğin görevi 
olduğu için erkek evlendiğinde ev geçindireceği için aylığı kesilmemekte, kız çocuğu 
evlendiğinde ise evi kocası geçindireceği için aylığı kesilmektedir.

Erkek çocukların aylıklarının en fazla 25 yaşına kadar verilmesi, kız çocuklarının 
aylıklarının ise evlenmemeleri veya çalışmamaları durumunda ömürlerinin sonuna 
kadar ödenmesi erkekleri çalışma hayatına atılarak, “ekmeğini kazanmaya” zorlarken, 
kadınları çalışma hayatının dışına itmektedir. Durumun tersinden değerlendirilmesi de 
mümkündür. Kız çocuklarına uygulanan olumlu ayrımcılık yoluyla, istihdama katılımda 
birçok engelle karşılaşan kadınların korunması sağlanmaktadır. 

Avrupa ülkelerinde kız ve erkek hak sahibi çocuklar arasında herhangi bir ayrım 
yapılmamaktadır.

36 SSGSSK 34.madde
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Tablo 5: Avrupa Ülkelerinde Çocuklarda Hak Sahipliğinin Kaybedildiği Yaşlar

Ülke Genel Öğrenci

Almanya 18 27

Portekiz 18 27

Avusturya 18 27

Romanya 16 26

Bulgaristan 18 26

Hırvatistan 15 26

İtalya 18 26

Macaristan 16 25

Yunanistan 18 24

İrlanda 18 24

Hollanda 16 21

Polonya 16 18

Kaynak: ILO

Evlenme Ödeneği

SSGKSSK’ ya göre “evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken 
kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya 
gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin 
olarak ödenmektedir.”37

Evlenme ödeneğinin erkek çocuklarına verilmeyip sadece kız çocuklarına verilmesi 
tartışılan bir konudur. Evlenme ödeneği, evlenme nedeniyle aylık veya geliri kesilecek 
olan kız çocuğunu koruma amacıyla verilmektedir. Evlenmeleri durumunda erkek 
çocukların aylık veya gelirleri kesilmediği, dolayısıyla herhangi bir gelir kaybına 
uğramadıkları düşünüldüğünde düzenlemenin ayrımcılığa neden olduğunu söylemek 
güçleşecektir. Ancak, evlenmeleri durumunda erkeklerin aylıklarının neden kesilmediği 
konusu tartışmaya açıldığında karşımıza toplumsal roller çıkacaktır.

Bakmakla Yükümlü Olunanlar

Hak sahipliğinde olduğu gibi SSGSSK’ nın 3 üncü maddesinde yapılan “bakmakla 

37 SSGSSK, 37.madde
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yükümlü olduğu kişi” tanımında herhangi bir ayrımcılık göze çarpmamaktadır. Tanıma 
göre genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eşi, 18 yaşını, lise 
ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim 
görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve 
evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit 
edilen evli olmayan çocuklarıdır. Görüldüğü gibi tanımda kız çocuk-erkek çocuk ayrımı 
yapılmamıştır.

İlk kez SSGSSK’ ya göre bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanan kız ve erkek 
çocukları herhangi bir ayrım olmaksızın öğrenim durumlarına göre 18, 20, 25 yaşlarına 
kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

SSGSSK yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunlar gereği bakmakla yükümlü olunan kişi 
sıfatını taşıyan kız çocukları evlenene ya da çalışmaya başlayana kadar bu sıfatlarını 
kaybetmemektedir. Bu kız çocukları, durumlarında değişiklik olsa dahi bu değişiklik 
ortadan kalktığında (boşandıklarında ya da işten ayrıldıklarında) tekrar anne veya 
babaları üzerinden yaş sınırı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı 
getirilmiştir. Bu konuda erkek çocuklar için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Sonuç ve Öneriler

Sosyal güvenlik sisteminde cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasında patriarkal zihniyetin 
ve çalışma yaşamındaki eşitsizliklerin çok önemli bir rolü vardır. Kadınların, çalışma 
ilişkisi üzerine kurulmuş bir sosyal güvenlik sistemine dâhil olmaları ancak istihdama 
katılımlarıyla mümkün olacaktır. 

Genel olarak bakıldığında sosyal sigortadan sağlanan yardımlara hak kazanma konusunda 
kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Sadece bu hükümler dikkate 
alındığında sosyal güvenlik sisteminin kadınları koruma altına aldığı söylenebilir. Ancak 
“sigortalı sayılmayanlar” başlıklı madde ile kadınların büyük bir bölümü sosyal sigorta 
sistemi dışında kalmakta, bu ayrıcalıklardan yararlanamamaktadır.

Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran en önemli etken toplumsal cinsiyet rolleridir. 
Bu nedenle, aile içi sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşan kadınların 
istihdama katılımını artırmak için, Devlet tarafından çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin 
sunulması veya teşvik edilmesi ve bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması sorunun 
çözümünde önemli bir adım olacaktır. Bunun yanında, doğum sonrası çocuk bakımı 
için verilen izinlerin en azından bir yıla kadar ücretli olması ve anne ile baba arasında 
devredilemez bir şekilde paylaştırılması gerekmektedir.
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Kadınların aile-iş uyumlaştırmasını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerde kadınlar 
arasında esnek çalışmayı yaygınlaştırmaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Esnek 
çalışma, son yıllarda Türkiye’de de genel olarak istihdamı ve kadın istihdamını arttırmak 
için kullanılması düşünülen araçlardan biridir. Bu konuda sosyal güvenlik alanında 
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Önce 2008 yılında kısmî süreli çalışanlara, ay içinde 
çalışmadıkları süreleri isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlama imkânı getirilmiştir. 2011 
yılında ise kısmî süreli çalışanların ay içinde çalışmadıkları süreleri borçlanabilmeleri 
sağlanmıştır. Kısmî süreli çalışmayı kolaylaştıracak bunlara benzer düzenlemeler 
diğer kurumlarla ve kanunlarla eşgüdüm halinde güvencesizlikten arındırılarak 
genişletilmelidir.

Avrupa’da neredeyse hiçbir ülkede bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi 
çocukların, bu sıfatlarını kaybetmeleri konusunda kız-erkek ayrımı yapılmamaktadır. 
Hem kız hem erkek çocukları belirli bir yaştan sonra hak sahibi ve bakmakla yükümlü 
olunan sıfatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise erkek çocuklar,  hak sahipliği sıfatını en 
fazla 25 yaşına kadar taşıyabilirken, kız çocukları evlenmemeleri ya da çalışmamaları 
durumunda yaş sınırı olmaksızın ölüm aylığı almaya devam etmektedir. Bu noktada, 
hak sahipliği konusunda Avrupa ülkelerine benzer düzenlemeler yapılması, kadın-erkek 
eşitliğini sağlamak bir tarafa, kadınları daha eşitsiz bir konuma sokacaktır. Nitekim, 
2008 yılında bakmakla yükümlü olunan çocukların anne-babaları üzerinden genel sağlık 
sigortasından yararlanmaları konusunda eşitlikçi bir yaklaşım sergilenmek istenmiş ve 
daha önce yaş sınırı olmaksızın bakmakla yükümlü olunan kişi sayılan kız çocuklarının 
da tıpkı erkek çocuklar gibi 25 yaşından sonra bu sıfatlarını kaybetmeleri konusunda 
bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte kadınların eşlerine veya babalarına 
bağımlı olmaktan kurtularak istihdama katılmaları da teşvik edilmiştir. Ancak, istihdama 
katılmak, sadece kadınların elinde değildir. Bu konuda işverenlerin de irade ortaya 
koymaları gerekmektedir. 

Kadın istihdamını artırmak amacıyla kız çocuklarının hak sahipliği ve bakmakla 
yükümlü olunan kişi sıfatlarını belirli bir yaştan sonra kaybetmelerinin düzenlenmesi 
yerine, öncelikle kadın istihdamının artırılıp daha sonra bu düzenlemelerin yapılması 
daha yerinde olacaktır. 

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bakıldığında da hem mevcut hak 
sahibi kız çocuklarının korunması hem de daha eşitlikçi bir düzenleme yapılabilmesi için, 
belirlenecek ileri bir tarihte (örneğin 2030) yürürlüğe girmek üzere, bakmakla yükümlü 
olunan kız çocukları için uygulanan gelir testi yöntemi ara çözüm olarak önerilebilir. 25 
yaşını dolduran kız çocukları gelir testine tabi tutularak, aile içinde kişi başına düşen 
geliri belirli bir düzeyin altında olan kız çocuklarının hak sahipliği sıfatı korunurken, 
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geliri bu düzeyin üzerinde olan kız çocuklarının ölüm gelirleri/aylıkları kesilebilir.  

5510 sayılı Kanun’da, hukukî olarak kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik bazı 
düzenlemelerin fiilî eşitsizliği derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında, bazı 
düzenlemeler ise ne hukukî eşitlikle ne de fiilî eşitlikle açıklanabilmektedir.

Sonuç olarak sosyal güvenlik mevzuatında eşitsizlik olarak nitelenebilecek durumlar, 
istihdamın yapısıyla çok yakından ilgilidir. İşsizlik, kadın istihdamının düşük 
olması, kadınlarda kayıt dışı çalışmanın ve ücretsiz aile işçiliğinin yaygın olması, ev 
hizmetlerinde çalışanların neredeyse tamamının kadın olması, işveren ve kendi hesabına 
çalışan kadın sayısının düşük olması gibi sorunlara sosyal güvenlik mevzuatının çözüm 
bulması beklenemez.
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Özet

Kayıt dışı sektör yasalarca kabul edilmiş fakat resmi kaydı bulunmayan gelir getirici 
faaliyetleri kapsayan sektör olarak tanımlanabilmektedir. Firmalar rekabet gücünü artırmak 
ve koruyabilmek için işgücü maliyetlerini düşürmeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda fason 
üretim ilişkisine girerek sigortasız ucuz işgücü istihdam etmeye başlamıştır. Ev eksenli 
çalışanlar ise sigortasız ve ucuz işgücü olarak değerlendirildikleri için kayıt dışı sektör 
içerisinde başlıca aktör olarak yer almıştır. Ev eksenli çalışma; işlerin ev içinde yapıldığı, 
genellikle aracılar kanalıyla dağıtıldığı, parça başı ücret alınarak gerçekleştirilen bir 
esnek çalışma biçimi olarak tanımlanmaktadır. Ev eksenli çalışma kadın emeğinin 
baskın olduğu bir çalışma biçimidir. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan ev eksenli 
çalışan kadınlar düşük ücretlerle ve kötü koşullarda çalışmaktadır. Dünyada yaygın 
olarak görülen bu çalışma biçimine ilişkin bazı ülkelerde yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), 177 sayılı “Evde Çalışma Sözleşmesi” ve bu 
sözleşmeye ilişkin düzenlenmiş olan 184 sayılı “Evde Çalışma Tavsiye Kararı”, ev 
eksenli çalışma konusunda yapılmış en önemli yasal düzenlemedir. Türkiye tarafından 
henüz kabul edilmemiş olan bu sözleşme, ev eksenli çalışan işçilerin tanımını yapmakta 
ve bu işçilerin yararlanması gereken haklardan bahsetmektedir.

1. Giriş

1970’li yıllarda petrol fiyatlarının artmasıyla gelişen süreç dünya ekonomisini bunalıma 
sürüklemiş ve bu duruma bağlı olarak tüm dünyada üretim yapısı değişmiştir. Fabrika 
tipi kitlesel üretim önemini yitirmiş, esnek üretim gündeme gelmiştir. Yaşanan iktisadi 
kriz neticesinde sosyal politikalar da farklılaşmıştır.  Enformel sektör kavramının ortaya 
çıkışı da bu döneme rastlamaktadır. 1970’li yıllar dünya için olduğu kadar Türkiye 
için de büyük dönüşümleri hazırlayan, politik, toplumsal, ekonomik ve teknolojik 
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değişimlerin ortaya çıktığı yıllar olmuştur. 1970’lerin ikinci yarısından itibaren ithalat 
rejimi serbestleştirilmiş, sermaye denetimi kısmen kaldırılmıştır. 1980 yılında ise ithal 
ikameci politikalar terk edilerek ihracata dayalı sanayi politikaları benimsenmiştir. 
Yeni benimsenen ihracata dayalı bu sanayileşme modeli fason ve taşeron (aracılar) 
üretimi yaygınlaştırmıştır. Bu süreç, kayıt dışı istihdam biçiminin artmasına neden 
olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de firmalar rekabet gücünü artırmak 
ve koruyabilmek için işgücü maliyetlerini düşürmeyi hedeflemişler ve bu doğrultuda 
fason üretim ilişkisine girerek sigortasız ucuz işgücü istihdam etmeye başlamıştır. 
Sigortasız ve ucuz işgücü olarak değerlendirilmeleri sebebiyle bağımlı ev eksenli 
çalışanların bahsi geçen rekabet ortamında kayıt dışı sektör içerisinde başlıca aktör 
olarak yer aldıkları görülmektedir. Özellikle 1960-1980 yılları arasında uygulanan 
sanayi politikaları sonucunda kırdan kente göç yaşanmıştır. Kırdan kente daha iyi iş 
imkânları ümidi ile göç edenler kendilerine uygun iş bulmakta zorlanmış ve göç eden 
aileler için ekonomik sıkıntılar kendisini göstermiştir. Kadınların ev eksenli çalışma 
biçimiyle tanışması tam da bu noktada gerçekleşmiştir. Ekonomik zorluklar sebebiyle 
kadınlar da eve katkıda bulunmak için kendi vasıflarına uygun olarak evde parça başı 
üretim yapmaya başlamıştır. Söz konusu yıllarda genellikle fabrikaların yakınındaki 
varoşlarda kötü şartlarda çok düşük ücrete uzun saatler çalışan bu kadınlar kalkınmada 
çok büyük rol oynuyor olsalar da bir işçinin sahip olduğu sosyal güvenlik haklarından 
mahrum kalmıştır. Kadın emeğinin ucuz olması ve bu çalışma biçiminin kayıt altına 
alınma zorunluluğunun olmaması nedeniyle eve iş verme sistemi işveren için çok büyük 
fayda sağlamış ve böylece ev eksenli çalışma biçimi yaygınlaşmıştır.

2. Ev Eksenli Çalışma

Ev eksenli çalışma esnekliğin getirdiği standart dışı çalışma biçimlerinden bir tanesidir. 

Literatürde “evde çalışma” olarak da adlandırılan ev eksenli çalışma Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan tanıma göre, faaliyetlerini kendi evlerinde 
veya başkasının evinde gerçekleştirenleri esas almaktadır. TÜİK, Hanehalkı İşgücü 
Araştırması’nda çalışılan yer bölümünde “evde” kodunu alanları ev eksenli çalışma 
kategorisinde değerlendirmektedir. Ev eksenli çalışan kadınlar, 2.Ülke Konferansı’nda 
TÜİK tarafından geniş bir şekilde çerçevesi çizilen bu tanım kapsamında örnek teşkil 
etmek üzere, evlere temizliğe giden kişiler, kendi evinde veya başkasının evinde çocuk 
bakıcılığı yapanlar, kozmetik ürünler gibi belli bir firmaya ilişkin malın satışını kendi 
hesabına yapan kişilerin yer aldığı belirtilmiştir.

ILO’nun 1996 tarihli ve 177 sayılı “Evde Çalışma Sözleşmesi”nin 1 inci maddesinin (a) 
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bendinde evde çalışma kavramının tanımı yapılmıştır. Buna göre evde çalışma, kişinin 
kendi evinde veya işverenin işyeri hariç seçtiği başka bir yerde teçhizat, malzeme ve 
girdilerin kimin tarafından temin edildiğinin bir önemi olmaksızın ödeme karşılığında 
işveren tarafından belirlenen ürün veya hizmetin üretimi biçiminde tanımlanmıştır. 
Aynı maddede ev eksenli çalışan işçi için ulusal yasa, yönetmelik ve mahkeme kararları 
uyarınca bağımsız işçi olmasını gerektirecek şekilde özerklik ve bağımsızlığa sahip 
olmaması şartı getirilmiştir. 1 inci maddenin (b) bendinde önemli bir ayrım yapılmış 
ve ücretli çalışanların zaman zaman olağan işyerleri yerine evde çalışmalarının “evde 
çalışma” olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Ev eksenli çalışma, bağımlı ev eksenli çalışma ve bağımsız ev eksenli çalışma olmak 
üzere iki ayrı şekilde incelenmektedir. Bağımlı ev eksenli çalışma bir işverene bağlı 
olarak çalışmayı ifade ederken, bağımsız ev eksenli çalışma ise kişinin kendi hesabına 
üretim yapıp ürettiklerini kendi pazarında satması şeklinde oluşan çalışma biçimi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hattatoğlu’na göre ev eksenli çalışma biçimleri içerisinde bir 
grup olarak değerlendirilen kendi hesabına çalışma şeklinde kişi üreteceği ürünün 
malzeme ve girdilerini kendisi karşılamaktadır.1 Bağımlı ev eksenli çalışma, işverenin 
arada aracı olmadan verdiği siparişlerin, müşterilerin verdiği siparişlerin veya aracıların 
dağıttıkları siparişlerin üretimi ile gerçekleşmektedir. İşverenin, aracının ya da taşeronun 
verdiği sipariş üzerine yapılan üretimde siparişi veren taraf üretilecek mala ilişkin gerekli 
olan malzemeyi de temin etmektedir. Bu tür çalışma gıda, tekstil, otomotiv, elektronik, 
ambalaj, kimya-boya, ayakkabıcılık, ofis-kırtasiye ürünleri imalatı sektörlerinde sıklıkla 
görülmektedir.  Bağımlı ev eksenli çalışma biçimi eve iş verme sistemi içerisinde 
değerlendirilebilmektedir. Eve iş verme sistemi içinde çalışan işçi bir işverenin veya 
taşeronun isteği üzerine kendi belirlediği yerde veya genellikle evinde ücret karşılığında 
üretim veya hizmeti gerçekleştirmektedir.2 Taşeron veya aracı olmaksızın müşterinin 
doğrudan çalışana sipariş vermesi durumunda da kişi parça başı ücret almaktadır. 
Üretilecek olan ürünün şekli, modeli gibi ayrıntılara müşteri karar vermekte; kullanılacak 
malzemeyi temin etmekte veya malzemenin ücretini verip üretimi yapacak kişinin 
malzemeyi satın almasını istemektedir. Müşteriye siparişle çalışma biçiminde ise daha 
çok el işleri, gıda üretimi kendini göstermektedir.

2.1. Ev Eksenli Çalışmanın Ortaya Çıkışı

Fordist üretim biçiminin temeli olan kitlesel üretim 1970’li yılların ilk yarısında ortaya 

1 HATTATOĞLU Dilek, “Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Güvenlik”, Birikim Dergisi, Aralık 
2000, S. 140, s.91.  
2 Türk-İş Eğitim Yayınları, “Eve İş Verme: Sorunlar, Öneriler”,  No: 63 (Broşür), 2001, s.2.
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çıkan ekonomik bunalımdan etkilenmiştir. Standartlaşmış mal üretiminden ve büyük 
miktarlardaki stoklamalardan vazgeçilmiş, kitlesel üretimin yerini esnek üretim almıştır. 
Esnek üretim biçimiyle küçük ölçeklerde, değişik ürün çeşitlerinde ve değişen taleplere 
kısa sürede cevap verebilecek şekilde üretim yapılmaya başlanmıştır. Önceden kitlesel 
üretim yapan firmalar rekabet gücünü tekrar kazanmak için üretim modellerini değiştirmiş 
ve farklı esnekleşme modelleri benimsemiştir. Bu bağlamda küçük ölçekli üretim ve 
küçük firmalar önem kazanmaya başlamıştır. Küçük firmaların esnekliği genel olarak 
Avrupa’da ve gelişmekte olan ülkelerde farklı şekillerde kendini göstermiştir. Avrupa’da 
küçük firmaların esnekliğini teknoloji ve beceri yatırımı oluştururken, gelişmekte olan 
ülkelerde küçük firmaların esnekliği yetersiz sermaye nedeniyle emeğe dayandırılmış 
ve bu ülkelerde yoğun emek kullanımı şeklinde belirlenen esnekleşme stratejileri düşük 
ücretler temelinde oluşturulmuştur.3 

1970’li yıllardaki ekonomik bunalımın sonucu olarak dünya genelinde birçok ülkede 
işçiler uzun süren grevlere katılmış ve bu nedenle üretimde büyük aksaklıklar yaşanmıştır. 
İşverenler de grevlerin üretim üzerinde meydana getirdiği olumsuzluklardan kurtulmak 
için greve gitmeyen ve güvendikleri işçilerine küçük atölyeler açma imkânı sağlamıştır. 
Böylece fabrikalarda yapılan üretim miktarı azaltılmıştır. Bu küçük atölye ve firmalarla 
üretime fason olarak devam edilmiş, yapılan üretimin yetmediği ve maliyetlerin 
azaltılmak istendiği noktalarda evlere iş verilmiştir. Değişen taleplere ilişkin olarak hızlı 
ve zamanında üretim yapabilmek küçük atölyelerin kurulmasının bir başka nedenini 
oluşturmaktadır. Yine bu noktada üretime ilişkin amaçları gerçekleştirebilmek için eve iş 
verme sistemine başvurulmuştur. Fason üretim yapan firmalar tarafından evde parça başı 
ücretle çalışmayı kabul eden kişilere üretimin belli bir parçası veya tamamı verilmeye 
başlanmış, böylece işverenler bazı işleri eve vererek sabit ve değişken maliyetlerden de 
kaçınmıştır.

İstihdamsız büyüme ve tüm dünyada sermaye hareketi artmasına karşın işgücü 
hareketliliğinin göreli olarak daha az gerçekleşmesi sonucunda gelişmekte olan ülkelerde 
sıcak para yaratan yabancı sermayenin çekebilmesi amacıyla işgücü piyasası ve üretim 
üzerindeki denetim azaltılmıştır.4 Bu durum uluslararası taşeronluk zincirlerine uygun bir 
ortam hazırlamış ve ev eksenli çalışmanın yaygınlaşmasına neden olmuştur. Teknolojik 
gelişmeler de esnekliğin artmasını tetiklemiş, üretim küçük parçalara ayrılmıştır. 
Üretimin küçük parçalara ayrılmasıyla fason üretim ve eve iş verme sistemi de kendini 

3 MÜFTÜOĞLU Berna Güler, Fason Ekonomisi: Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretimi, Bağlam Yayıncılık, 
İstanbul, 2005, s. 47.
4 TOPÇUOĞLU Reyhan Atasü, “Kadın Emeği ve İşgücü Piyasasında Yeni Eğilimler: Kısmi Zamanlı 
Çalışma ve Ev Eksenli Çalışma”, Kadın Emeği Konferansı Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları Bildiri 
Kitabı, TEPAV Yayınları No:57, Ankara 2011, s. 44. 
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göstermiştir. Küreselleşmenin etkisiyle geleneksel bağımsız ev eksenli üretim bağımlı 
hale gelmiş ve emek yoğun ev eksenli çalışma biçimleri ortaya çıkmıştır.5

Ev eksenli çalışmanın ortaya çıkmasında ekonomik krizlerin yol açtığı işsizlik ve 
yoksulluğun oldukça önemli etkisi bulunmaktadır. İşsizlik sürecinde aile fertleri aileye 
katkıda bulunmak için yeni iş arayışlarına girmekte ve özellikle kadınlar evde üretim 
yaparak kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Bu anlamda kadınlar genellikle evde kendi 
becerilerine göre parça başı üretim yaparak eve katkıda bulunma yolunu seçmektedir.

2.2. Ev Eksenli Çalışma İçerisinde Kadın Emeği

Ev eksenli çalışma kadın istihdamında önemli bir paya sahiptir. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden örnekler bu durumu ortaya koymaktadır. Arjantin’de parça başı çalışanlar 
ve kendi hesabına çalışanlar dahil olmak üzere giyim ve ayakkabı sanayinde çalışan 
ev eksenli çalışanların %85’i; Almanya, İtalya, Hong Kong ve Japonya’da ev eksenli 
çalışanların %85’inden fazlası 6,Yunanistan, İtalya, İrlanda, Hollanda’da bilinen ev eksenli 
çalışanların %95’i, Fransa’da %84’ü, İspanya’da %75’i, Birleşik Krallık’da %95’i, 
Hindistan’da bidi7 işçilerinin yaklaşık %90’ı kadınlardan oluşmaktadır.8 Türkiye’de ev 
eksenli çalışanların gerçek sayıları istatistiklere yansımamakta, istatistiklerde belirtilen 
sayıların daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.9

Kadınlar kayıtlı sektörün gerektirdiği niteliklerden ve iş deneyiminden yoksun oldukları, 
çocuk bakım desteğinin bulunmaması, hareketlilikte sosyal ve kültürel kısıtların olması 
gibi pek çok nedenlerle ev eksenli çalıştıkları görülmektedir. Söz konusu nedenlerin 
başında toplumsal cinsiyet ilişkileri ve buna bağlı olarak şekillenen cinsiyetçi işbölümü 
gelmektedir. Toplumun kadına yüklediği bazı görevler ve sorumlulukların varlığı kadının 
ev eksenli çalışmasına neden olmaktadır. Cinsiyete dayalı işbölümünün ve kadının evin 
dışında bir yerde çalışmasına izin vermeyen düşünce biçiminin sonucu olarak kadınlar 
çocuk ve yaşlı bakımı ile gündelik ev işlerinin yapılmasıyla, erkekler ise çalışıp kazanç 
elde etmekle sorumlu tutulmaktadır. Kadınlar ataerkilliğin ve aile içi hiyerarşik yapının 

5 DPT 8. 5 Yıllık Kalkınma Planı, Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001, s. 131.
6 CARR Marilyn, Chen Martha Alter ve TATE Jane “Globalisationand Home-BasedWorkers”,
Feminist Economics 6(3),2000, s. 128.
7 Bidi, Hindistan’da üretilen bir tür yerli sigaradır.
8 JHABVALA Renana, TATE Jane, “Out of theShadows: HomebasedWorkers Organize for Interna-
tional Recognition”, PopulationCouncil, New York 1996, S. 18, s. 3.
9 TOKSÖZ Gülay, Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu, Uluslararası Çalışma Örgütü Yayınları, 
Ankara 2007, s. 33.
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getirdiği zorlamalar nedeniyle ev içinde çalışmaya yönelik çözüm yolları aramaya 
başlamış, kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmesine engel 
olmayacak aynı zamanda evin dışında çalışmasını gerektirmeyecek farklı görevlerini 
bir arada gerçekleştirebileceği ev eksenli çalışma biçimini seçmek durumunda kalmıştır. 
Kadınlar bu durumda sahip oldukları becerileri doğrultusunda eve iş almakta ve elde 
ettikleri kazançları da çocukları, kendileri ve evin ihtiyaçları için kullanmaktadır. 
Kadınların erkeklere nazaran eğitim düzeylerinin ve iş tecrübelerinin daha az olması, 
ev eksenli çalışma biçiminde kadın emeğinin yoğun olarak yer almasının altında yatan 
başka bir neden olarak gösterilmektedir.10 Daha önce çalışmamış, kente yeni göç 
etmiş ve eğitim düzeyi düşük olan bir kadın ekonomik zorluklarla karşılaştığında aile 
bütçesine katkı sağlamanın en kolay yolu olarak evde parça başı üretim yapmayı yani ev 
eksenli çalışmayı seçmektedir. İşsizlik de kadınlar için ev eksenli çalışmanın nedenleri 
arasında sayılmaktadır. Özellikle genç işsizliğin ve genel olarak işsizliğin yoğun olarak 
görüldüğü, iş güvencesinin olmadığı koşullarda kadınlar evde üretim yapmaya ve parça 
başına aldıkları düşük ücretlere razı olmaktadır. İşsizliğin de beraberinde görüldüğü 
kriz dönemlerinde kadınlar iş bulabileceklerine yönelik olumsuz görüşlerinin yanısıra 
bulacakları işin sigortasız ve ücretlerin evde üretim yaparak kazandıkları ücretten daha 
fazla olmayacağı gerekçesiyle anlamsız hale gelen evin dışında çalışmak yerine ev 
içerisinde çalışmayı tercih etmektedir. 

2.3. Ev Eksenli Çalışmanın Getirdiği Sorunlar

Ev eksenli çalışma, ücretlerin düşük olduğu, iş güvenliğinin olmadığı bir çalışma şekli 
olup sağlıksız çalışma koşullarını da beraberinde getirmektedir. İstihdam koşullarının 
kötüleşmesi işçinin fiziksel ve ruhsal sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ev eksenli çalışanlar çok düşük ücretlerle çalışmaktadır. Ev eksenli çalışmada 
ücretlendirme metre başı, kilo başı gibi parça başı olarak yapılmakta ve ücret düzeyini 
genellikle işi veren taraf belirlemektedir. Ev eksenli çalışan kadınlar işlerini dış dünya ile 
asgari düzeyde bağlantı kurarak gerçekleştirmekte ve çoğunlukla işin kimden geldiğini 
ve sonrasında işi bitirdiklerinde işin nereye gideceğini bilmemektedir. Ev eksenli çalışan 
kadınların üretimini yaptıkları ürünlerin nerede ve ne kadar fiyata satıldığını bilmemeleri, 
aracının işi veren kişiyle anlaştığı ücreti veya aracı yok ise işverenin yapılan üretimden 
ne kadar kar elde ettiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmamalarına yol açmaktadır. 
Dolayısıyla kendilerine verilen ücreti kıyaslama imkanları olmamakta ve bu durum 

10 DEDEOĞLU Saniye, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği”, 
Toplum ve Bilim Dergisi, Güz 2000, S. 86, s. 164.
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pazarlık güçlerini zayıflatmaktadır. Nihai tüketici ile bağlantının olmaması, aracı veya 
taşeronlarla aralarında herhangi bir sözleşmenin bulunmaması ev eksenli çalışanların 
zayıf noktasını oluşturmaktadır. 

Ev eksenli çalışma biçiminde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin varlığından bahsetmek 
mümkün olamamaktadır. Eve iş verme sistemi içerisinde iş verilirken işçiye uygunluk 
muayenesi ve sonrasında işyerinde çalışan diğer işçiler gibi kontrol muayenesi 
yapılmamaktadır. Ev eksenli çalışan kadınların birçoğu uzun yıllar boyunca son 
derece kötü koşullarda çalışmaktadır. Yaptıkları işlere bağlı olarak meslek hastalıkları 
gelişmekte, çalışma esnasında pek çok iş kazasına maruz kalmaktadır. İğnelerin ayak, 
el gibi vücuda batması, el ve kol kesikleri, düşme, kuvvetli yapıştırıcıların deriye 
yapışması ve yapıştığı yeri eritmesi, çakmak kullanımı gibi ateş gerektiren işlerde el, 
göz, kaş yanmaları evde çalışma esnasında sıklıkla görülen iş kazalarını oluşturmaktadır. 
İş kazaları riski kullanılan aletlerin ve çalışılan yerin denetlenmemesi sebebiyle her 
zaman varlığını sürdürmektedir. Ev eksenli çalışan kadının iş kazasına uğraması halinde 
kendi çalışmasına bağlı bir sigortalılığı olmadığı için herhangi bir geçici işgöremezlik 
ödemesi yapılamamasının yanısıra hastane ve tedavi masrafları da karşılanamamaktadır. 
Tekstil ve dokumacılık işlerinde iplik tozuna bağlı olarak astım bronşit gibi akciğer 
hastalıkları11; sayacılıkta, boncuk boyamada toz ve yapıştırıcıların neden olduğu alerji, 
deri rahatsızlıkları gibi hastalıklar; dikiş, nakış, örgü, dantel, mantı, sarma işlerinde bel 
ve boyun fıtığı ile göz bozuklukları; tüm işlerde duruş bozuklukları, kireçlenme gibi 
rahatsızlıklar ise ev eksenli çalışmanın neden olduğu meslek hastalıklarının başında 
gelmektedir. Uzun yıllar çalışmanın ardından ortaya çıkan meslek hastalıkları kadınların 
daha fazla çalışmasını engellemekte ve kadının kocasından, çocuğundan veya anne/
babasından kaynaklanan herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmadığı durumlarda 
tedavi masraflarının karşılanamaması tedavi olmalarının önünde engel teşkil etmektedir.

Ev eksenli çalışma biçiminde çalışma süreleri tipik çalışma biçimlerindeki çalışma 
sürelerinden faklılık göstermektedir. Ev eksenli çalışma günün belli saatlerinde 
gerçekleşmemektedir. Ne kadar çok iş yapılırsa o kadar çok ücret kazanılması anlamına 
gelen parça başına ücret nedeniyle ev eksenli çalışan kadınlar günde en az 10 saat 
çalışmaktadır. Bu çalışma süreleri sipariş yetiştirmenin gerektiği durumlarda 19 saate 
kadar çıkmaktadır.12 İş yükünün bu derece fazla olması evdeki çocuklar ve özellikle genç 
kızlar için de üretime yardım etme veya üretime katılmayıp yemek, bulaşık, çamaşır, 
temizlik gibi evin diğer işleriyle ilgilenme mecburiyetini doğurmaktadır. Bu nedenle 

11 5. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Bölgesel Konferansı, “Ev Eksenli Çalışmada İş Sağlığı ve 
Güvenliği”, İstanbul 2008. 
12 DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası, İstanbul 2003, s. 30.
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ev eksenli çalışma biçiminde çocuk emeği de yaygın olarak görülmektedir. Çocukların 
küçük yaşlarda bu kadar uzun sürelerle çalışması ve ağır ev işleriyle ilgilenmeleri ilerde 
farklı hastalıklara neden olmakta ve ayrıca çocukların okullarından uzak kalmasına, 
eğitimlerine verimli bir şekilde devam edememelerine yol açmaktadır.

Ev eksenli çalışmanın beraberinde getirdiği bir başka problem ise ev ve çalışılan yerin 
aynı olmasına bağlı olarak sosyalleşmenin olumsuz yönde etkilenmesidir. Ev eksenli 
çalışan kadın daha fazla kazanç elde etmek adına uzun saatler çalışmakta, evinden dışarı 
çıkmamaktadır. Arkadaşları ve komşularıyla çok az görüşmekte zamanının büyük bir 
bölümünü ise işe ayırmaktadır. Bunun sonucunda da sosyal ortamdan uzak kalmaktadır. Bu 
durum ev eksenli çalışan kadının psikolojisini olumsuz etkilediği gibi evin diğer bireylerini 
de dolaylı olarak etkilemektedir. İş yetiştirmeye çalışan kadının huzursuzluğu ve stresi 
evde yaşayan diğer bireylere de yansımakta böylece evin huzuru kalmamaktadır. Ev ile 
çalışılan yerin aynı olması yapılan işin oluşturduğu pisliklerin ve çöplerin de evde birikmesi 
anlamına gelmektedir. Kirlilik haricinde iş malzemelerinin çokluğu ve yapılan işlerin 
teslim edilmek üzere evde biriktirilmesi evin yaşanılan yer olmasına mani olmaktadır.

3. Dünyada Ev Eksenli Çalışma

Dünya genelinde konuyla ilgili olarak yapılmış en önemli yasal düzenleme ILO’nun 
1996 tarihinde kabul ettiği 177 sayılı “Evde Çalışma Sözleşmesi” ve bu sözleşmeye 
ilişkin düzenlenmiş olan 184 sayılı “Evde Çalışma Tavsiye Kararı”dır. Evde Çalışma 
Sözleşmesi’nde evde çalışan işçilerin tanımı yapılmış ve bu işçilerin yararlanması gereken 
haklar düzenlenmiştir. Evde Çalışma Tavsiye Kararı ise bu konuda politika geliştirme, 
yasama ve uygulama konularında ülkelere rehberlik etmek amacı taşımaktadır. 177 sayılı 
Evde Çalışma Sözleşmesi’nin 1 inci maddesinin (a) bendinde evde çalışma kişinin kendi 
evinde veya işverenin işyeri hariç seçtiği başka bir yerde teçhizat, malzeme ve girdilerin 
kimin tarafından temin edildiğinin bir önemi olmaksızın ödeme karşılığında işveren 
tarafından belirlenen ürün veya hizmetin üretimi olarak tanımlanmıştır. İşveren ise aynı 
maddenin (c) bendinde doğrudan veya bir aracıyla eve işveren gerçek ya da tüzel kişi 
olarak tanımlanmıştır. Sözleşmenin 4 üncü maddesinde bir işletmede gerçekleştirilen 
aynı veya benzer şekilde yapılan çalışma kapsamında geçerli olan koşulların göz önünde 
bulundurularak evde çalışmaya ilişkin bir ulusal politika belirlenmesi; bu politikanın da 
evde çalışanların diğer ücretli çalışanlarla eşit muamele görmesini teşvik etmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bahsi geçen “eşit muamele” aynı maddenin 2 nci bendinde açıklanmıştır. 
Buna göre; örgüt kurma, bunlara üye olma ve faaliyetlerine katılma; istihdamda 
ayrımcılığa karşı koruma; işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda koruma; ödeme; yasal 
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sosyal güvenlik koruması; mesleki yetiştirme faaliyetlerine katılım; çalışmada asgari yaş 
ve analık koruması konularında evde çalışanların diğer ücretli çalışanlarla eşit muamele 
görmesi gerektiği belirtilmiştir. Sözleşmenin 6 ncı maddesinde çalışma istatistiklerinin 
evde çalışmayı kapsaması gerekliliğine ve 7 nci maddesinde ise işçi sağlığı ve iş güvenliği 
yasa ve yönetmeliklerinin evde çalışmaya da uygulanması hususlarına değinilmiştir. Son 
olarak sözleşmenin 9 uncu maddesinde ulusal yasalarla uyumlu bir denetim sisteminin 
evde çalışma için getirilmiş yasa ve yönetmeliklere uyulması noktasında faydalı olacağı 
belirtilmiştir. Denetim konusu, 184 sayılı Evde Çalışma Tavsiye Kararı’nın 6 ncı, 7 nci 
ve 8 inci maddelerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu maddelerde genel olarak 
yetkili merciin, işverenlerin evde çalışanların ve varsa aracıların kaydını; işverenlerin 
iş verdikleri evde çalışanların kaydını tutması; bunun dışında işverenlerin ilk kez eve 
iş verdiklerinde bu durumu yetkili merciye bildirmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 
İşverenin verdiği işe dair işin yapılması için ayrılan zaman, ödeme düzeyi, varsa 
evde çalışanın yaptığı masraflar ve bunun karşılanması için ödenen karşılık, yasalar 
ve yönetmeliklerle yapılmış kesintiler, ödenmesi gereken brüt ücret, ödenen net ücret 
ve ödeme tarihini belirten bir kaydın tutulması ve bu kaydın bir örneğinin de evde 
çalışan işçiye verilmesi gerekli görülmüştür. Tavsiye Kararı’nın 8 inci maddesinde iş 
müfettişleri ve evde çalışanları denetleme konusunda yetkili kişilerin mahremiyete saygı 
çerçevesinde işin yapıldığı evin veya diğer mekânların bölümlerine girilmesine izin 
verilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Ev eksenli çalışanların çalışmalarına dair başlıca 
taleplerinden biri olan asgari ücret uygulaması Tavsiye Kararı’nın 13 üncü maddesinde 
“ulusal yasalara uygun bir şekilde evde çalışma için asgari ücret belirlenmelidir” 
şeklinde ifade edilmiştir. Evde parça başı çalışan işçi için belirlenecek olan ücretin, 
işverenin işletmesindeki işçinin aldığı ücretle ya da işverenin böyle bir işçisi olmadığı 
durumda aynı faaliyet kolundaki ve bölgedeki başka bir işletmenin işçisinin aldığı ücretle 
mukayese edilebilir olması gerekliliği kararın 15 inci maddesinde belirtilmiştir. Evde 
çalışanların sosyal güvenliğine ilişkin konular 25 inci maddesinde düzenlenmiş olup 
ülkelerdeki mevcut sosyal güvenlik hükümlerinin evde çalışanları kapsayacak şekilde 
genişletilmesi, sosyal güvenlik programlarının evde çalışanları kapsayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi ve evde çalışanlar için özel fonlar kurulması evde çalışanların 
sosyal güvenlik korumasından faydalanmasının yolları olarak sunulmuştur. 26 ve 
27 inci maddelerinde analığın korunmasına ilişkin ve istihdam süresinin sona ermesi 
durumunda diğer işçilere uygulanan yasaların ve yönetmeliklerin evde çalışanlar için de 
uygulanmasına yönelik kararlara yer verilmiştir.

ILO’nun 177 sayılı Evde Çalışma Sözleşmesini bugüne kadar sırasıyla 1998 yılında 
Finlandiya, 1999 yılında İrlanda, 2002 yılında Hollanda ve Arnavutluk, 2006 yılında 
Arjantin, 2009 yılında Bulgaristan ve 2010 yılında Bosna Hersek kabul etmiştir.  
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Dünyada yaygın olarak karşılaşılan ev eksenli çalışmaya ilişkin çeşitli örgütlenmeler 
mevcuttur. Dünya çapında Evde Çalışanlar (HWW-Homeworkers Worldwide), Avrupa 
Evde Çalışma Grubu (EHG-European Homeworking Group), Homenet (Uluslararası 
Ev Eksenli Çalışan İşçiler Ağı) dünyada ev eksenli çalışmaya ilişkin oarak kurulmuş 
en önemli örgütlenmeler olarak gösterilmektedir. Avustralya, Kanada, Tayland, Şili, 
Arjantin, Portekiz, Hindistan gibi bir çok ülkede ev eksenli çalışanlara ilişkin ayrıca 
yasal düzenlemeler yapılmıştır.

4. Türkiye’de Ev Eksenli Çalışma ve Ortaya Çıkışı

Türkiye’de ev eksenli çalışmanın ortaya çıkışındaki nedenler dünyada bu çalışma 
biçiminin ortaya çıkmasının ardındaki nedenlerle çok büyük benzerlikler göstermektedir. 
Kırdan kente göç Türkiye’de ev eksenli çalışma biçiminin ortaya çıkmasında önemli 
rol oynamıştır. 1950-1980 yılları arasında uygulanan ithal ikameci sanayi politikaları 
sonucunda tarımdaki işgücü kentlere kaymış ve kırdan kente göç yaşanmıştır. Daha iyi 
bir iş bulma ümidi ile kırdan kente gelen işgücü kayıtlı sektörde kendine yer bulamamış 
ve aileler ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Böylesi bir durumda aile 
bütçesine katkıda bulunmak için kadınlar para kazanma yolları aramaya başlamıştır. 
Kırdan kente göç eden kadınların genelinin eğitim seviyesinin düşük olması ve vasıfsız 
olmaları kayıtlı sektörde iş bulamamalarına yol açmıştır. Bu nedenle kadınlar var olan 
becerilerini kullanarak evde parça başı üretim yapmaya yönelmiştir.

1970’li yıllarda dünyada Fordist üretimde yaşanan dönüşüm, kitlesel üretimden 
vazgeçilerek üretimin küçük parçalara ayrılması ve esnek üretimin ortaya çıkması 
Türkiye’deki üretim yapısını da etkilemiştir. Türkiye’de 1980 yılı sonrasında sanayi 
politikalarında yapılan değişiklikle ihracata dayalı üretimin benimsenmesi üretimde 
esnekliği gündeme getirmiştir. İhracata dayalı sanayi politikası, uluslararası piyasada 
rekabet gücünü elde edebilmek için işverenleri üretim maliyetlerini azaltma düşüncesine 
yönlendirmiştir. Böylece işverenler rekabet gücünü elde etmek ve daha fazla kar etmek 
için işgücü maliyetlerini azaltmayı hedeflemiş, işi küçük parçalara ayırmış ve özellikle 
emek yoğun olan bu küçük parçaları da fason olarak yaptırmıştır. Fason üretimin 
Türkiye’de yaygınlaşmasının en temel nedeni ucuz işgücü kullanmak ve dolayısıyla 
örgütlenmelerden uzak bir işçi grubu çalıştırmaktır. Fason firmalar da üretimin karşılığında 
kendilerine düşen payı artırmak için ellerindeki işleri düşük ücretle sigortasız çalışmaya 
razı olan ev eksenli çalışanlara verme yolunu seçmiştir. Fason üreticiler işi alabilmek için 
işverene piyasadaki en düşük fiyatı vermeye çalışmakta, bunu sağlamaya yönelik olarak 
işgücü maliyetlerini azaltmakta dolayısıyla çoğunlukla pazarlık gücü düşük korunmasız 
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gruplar olarak nitelendirilen kadınlar, çocuklar ve göçmenlerin oluşturduğu bu kişileri işi 
verdiği kişiyi çok düşük ücretlerle çalıştırmaktadır. 

Türkiye’de ev eksenli çalışmanın ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasındaki bir başka 
neden ise yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin artmasıdır. Yaşanan ekonomik krizler 
sonucunda bir çok işyeri kriz etkilerini azaltmak için çalışanları işten çıkarmış, ülke 
genelinde işsizlik artmış, formel sektörde iş bulmak zorlaşmıştır. Böylesi bir işsizliğin 
içerisinde özellikle kadınlar kayıtlı sektörde iş bulmanın zorluğu nedeniyle ev eksenli 
çalışmaya başlamış ve bu nedenlerle ev eksenli çalışma yaygınlaşmıştır.

4.1. Türkiye’de Ev Eksenli Çalışmanın Boyutları

TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketlerinde “evde faaliyet gösteren”lere dair veriler 
toplamaktadır. Ancak TÜİK’in tanımına göre evde çalışanlar, faaliyetlerini kendi 
evlerinde veya başkasının evinde gerçekleştiren kişileri kapsamakta dolayısıyla kapsama 
ev eksenli parça başı çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışan ev işçileri, bağımsız olarak ev 
eksenli çalışanlar da dahil edilmektedir. Türkiye için parça başı ücretlendirilen bağımlı 
ev eksenli çalışanların gerçek sayısına erişmenin mümkün olmaması sebebiyle çalışmada 
TÜİK’ten elde edilen evde faaliyet gösteren kişilerin istatistiklerine yer verilmiştir.

TÜİK’in 2010 yılı verilerine göre Türkiye genelinde çalışan kadınların %42’si tarlada, 
%50,9’u düzenli işyerinde, %1’i pazar yerinde ya da seyyar/sabit olmayan işyerinde, 
%6,1’i ise evde faaliyet göstermektedir. Kentsel yerlerde kadınların %80,7’si düzenli 
işyerinde, %9,5’i ise evde faaliyet gösterirken; kırsal kesimde kadınların %84,4’ü 
tarlada, %13,5’i düzenli işyerinde ve %1,8’i ise evde faaliyet göstermektedir.

TÜİK’in 2010 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarından elde edilen 2000-2010 yılları 
arasında cinsiyet ve kişi sayısı bazında evde faaliyet gösterenlere ilişkin verilere Tablo 
1’de yer verilmektedir. 

Tablo 1. Evde Faaliyet Gösterenlerin Cinsiyete Göre İstihdamı 2000-2010

(15+ yaş, Bin kişi)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam 259 203 243 243 247 276 264 236 234 345 413

Erkek 59 27 29 23 27 23 22 21 17 26 20

Kadın 200 175 214 221 220 253 242 215 216 318 393

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi
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Evde faaliyet gösteren kişi sayısı 2000 yılında toplam 259 bin kişi iken, 2010 yılında bu 
sayı 413 bin kişiye yükselmiştir. 2010 yılı itibariyle evde faaliyet gösterenlerin 393 bin 
kişisini ise kadınların oluşturduğu görülmüştür. 2008 yılından 2010 yılına kadar olan üç 
yıllık süreçte evde faaliyet gösteren kadınların sayısı %81’lik bir artışla 393 bin kişiye 
ulaşmıştır. Bu artış yaş grupları itibariyle Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Evde Faaliyet Gösteren Kadınların Yaş Grubuna Göre İstihdamı

Geniş yaş 
grubu

2008 2009 2010

 Sayı (Bin Kişi) Oran Sayı (Bin Kişi) Oran Sayı (Bin Kişi) Oran

Toplam 217 100% 318 100% 393 100%

15-19 6 2,8% 7 2,3% 7 1,8%

20-24 15 6,9% 22 6,9% 22 5,6%

25-34 68 31,3% 101 31,7% 118 30,0%

35-54 116 53,5% 171 53,7% 218 55,5%

55+ 12 5,5% 17 5,3% 28 7,1%

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, 2010

Tablo 2’ye göre 2008 yılında 25-34 yaş grubundaki evde faaliyet gösteren kadın sayısı 
68 bin kişi iken bu sayı %74’lük bir artışla 2010 yılında 118 bin kişiye yükselmiştir. 
35-54 yaş grubunda ise 2008 yılından 2010 yılına kadar %88’lik bir artış yaşanmıştır. 
Genel olarak yaş gruplarının toplam sayı içerisindeki payının ise yıllar itibariyle benzer 
bir seyir izlediği gözlenmiştir. 

Evde faaliyet gösteren kadınların 2010 yılına ilişkin ekonomik faaliyetine göre istihdamı 
Grafik 1’de gösterilmektedir. Grafiğe göre kadınlar %46’lık oran ile hizmetler ve 
%49’luk oran ile sanayi sektörlerinde çalışmaktadır.
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Grafik 1. Evde Faaliyet Gösteren Kadınların Ekonomik Faaliyetine Göre İstihdamı

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, 2010

Evde faaliyet gösteren kadınlar hizmetler sektöründe yaşlı bakımı, ev hizmetleri 
ve çocuk bakıcılığı gibi faaliyetler sebebiyle yer almaktadır. Evde faaliyet gösteren 
kadınların sanayi sektörü kapsamında en çok pamuklu-yünlü-ipekli dokuma, hazır 
giyim-konfeksiyon, deri, gıda hazırlama, ayakkabı poşet gibi maddelerin parçalarını 
biraraya getirip yapıştırma gibi işlerle uğraştığı tahmin edilmektedir.

Evde faaliyet gösteren kadınların kayıtlılık durumunu gösteren Grafik 2’ye göre 12 bin 
kadın kayıtlı, 381 bin kadın ise kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Evde faaliyet gösteren 
kadınların yaklaşık %97’sinin kayıt dışı çalışması elde edilen ücret, sosyal güvenlik 
hakkı gibi pek çok alanda olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. 

Grafik 2. Evde Faaliyet Gösteren Kadınların Kayıtlılık Durumuna Göre İstihdamı

Kaynak:TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, 2010

4.2.Türkiye’de Ev Eksenli Çalışmanın Yasal Çerçevesi

Dünyada ve Türkiye’de ev eksenli çalışma biçimi hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak 
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bu çalışma biçimine ilişkin yasal düzenlemeler aynı hızla ilerlememekte ve yetersiz 
kalmaktadır. Pek çok ülkede ev eksenli çalışanlara ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış, 
bu şekilde çalışanlar iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunu kapsamına alınmıştır. Daha 
önce de belirtildiği üzere ev eksenli çalışmaya dair en önemli yasal düzenleme ILO’nun 
177 sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi’dir. Türkiye’de ise parça başı ücretlendirilen 
bağımlı ev eksenli çalışanların sosyal güvenliğine dair özel bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. Hukuki açıdan ev eksenli çalışanların durumunu anlayabilmek için 
4857 sayılı İş Kanununun13 incelenmesi gerekmektedir. İş Kanununun 4’üncü maddesinin 
(d) bendinde bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar akrabaları ile dışardan başka 
biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde Kanun hükümlerinin 
uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Bu işlerde çalışanlar Borçlar Kanunu hükümlerine 
tabi olmaktadır. 

Ev eksenli çalışanların hukuki durumu Borçlar Kanununun da incelenmesi suretiyle 
değerlendirilmelidir. 818 sayılı Borçlar Kanununda14 evde çalışanlara dair herhangi bir 
düzenleme bulunmamakla birlikte aynı Kanunda işçinin borçlarını açıklayan bölümde 
parça veya götürü işte mesuliyetten bahsedilmiştir. Kanunun söz konusu konuda 
açıklama yapan 322’nci maddesinde işçinin parça başına veya götürü usulüne göre 
işverenin nezareti altında bulunmadan çalışması durumunda işin mesuliyetine ilişkin 
olarak istisna akdi hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiştir. Bu maddede belirtilenlere 
göre evde parça başı çalışanlara işçi sıfatının tanındığı yorumu yapılabilmektedir.15 
Kanun bunun dışında ev eksenli çalışanlara dair özel bir hüküm içermemektedir. 
Kanunun dilinin ağır olması ve zor anlaşılması ile değişen koşullara göre ihtiyaca 
cevap vermemesi sebebiyle Borçlar Kanununda değişikliğe gidilmiştir. 6098 sayılı yeni 
Türk Borçlar Kanunu16 iş sözleşmesine ilişkin hükümlerde değişiklikler getirmiştir. 
Bu değişikliklerden bir tanesi de hizmet sözleşmelerinde kendini göstermektedir. Yeni 
Borçlar Kanununun altıncı bölümünde hizmet sözleşmeleri, “genel hizmet sözleşmesi”, 
pazarlamacılık sözleşmesi” ve “evde hizmet sözleşmesi” olmak üzere üç başlık altında 
düzenlemiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak yeni Borçlar Kanununda 
iş sözleşmelerine evde hizmet sözleşmesi de eklenmiştir. Bu düzenleme 4857 sayılı 
Kanun kapsamında yer almayan çalışanlar ve çalışma biçimleri açısından önemlilik arz 
etmektedir. Evde hizmet sözleşmesine yeni 6098 sayılı Borçlar Kanununun 461’inci ve 
469 uncu maddeleri arasında yer verilmiştir. 461 inci maddede evde hizmet sözleşmesi, 

13 22/05/2003 tarihinde kabul edilmiş ve 10/06/2003 tarihinde366 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
14 22/04/1926 tarihinde kabul edilmiş ve 08/05/1926 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. 
15 GÜNGÖR Yasemin, “Eve İş Verme Sistemi İçinde Evde Çalışmanın Hukuki Niteliği”, İktisat Dergisi, 
Ekim 2002, S. 430, s. 71.
16 11/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 04/02/2011 tarihinde 27836 sayılı resmi gazetede 
yayımlanmıştır. Kanun 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde tek başına veya aile bireyleriyle 
birlikte işverenin verdiği işi ücret karşılığında yapmayı taahhüt ettiği sözleşme olarak 
tanımlanmıştır. Bu maddeye istinaden evde hizmet sözleşmesine göre işçi evinde, akraba 
veya komşusunun evinde, işverenin ya da aracının işçinin evine yakın bir yerde açtığı 
işyerinde işverenin talimatı üzerine mantı bükme, yaprak sarma, paketleme, dokumacılık 
gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. Kanunun 462 nci maddesinde işverene, işçiye 
verdiği iş dolayısıyla sağlanacak malzemenin bedelini ve işçiye ödeyeceği ücreti yazılı 
olarak yine işçinin kendisine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. İşçinin işin yapılması 
ile malzeme ve iş araçlarına ilişkin borçları 463 üncü ve 464 üncü maddelerde; işverenin 
özel borçları ise 465 inci ve 466 ncı maddelerde belirtilmiştir. Buna göre her ücret 
ödenmesinde işçiye bir hesap özeti verilmesi ve varsa kesintilerin miktarı ve sebebinin 
belirtilmesi gerekmektedir. 

İş Kanunu kapsamı dışında kalan kişiler ve işler için Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanmaktadır. Yani İş kanunu kapsamında sayılmayan bağımlı ev eksenli çalışanlar 
için Borçlar Kanunundaki hizmet sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 
Ev eksenli çalışanlar için hiç bir kanunda özel bir düzenleme bulunmazken Borçlar 
Kanununda yapılan son değişiklikle ev eksenli çalışanlar hizmet sözleşmesi hükümleri 
kapsamında değerlendirilmiştir. Bu durum elbetteki bu şekilde çalışanlar için olumlu 
yönde değerlendirilmektedir. Ancak ev eksenli çalışanlar işverenin sigortalı olan diğer 
işçileri gibi çalıştıklarını ve onlar gibi işçi statüsünde değerlendirilmeleri gerektiğini 
dile getirmektedir. Bu noktada yeni borçlar kanundaki düzenlemeler güzel bir adım 
olsa da ev eksenli çalışanların emeklilik ve sağlık alanındaki haklarının karşılığını 
oluşturmamaktadır.

5. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara İlişkin Bir Anket Çalışması

Anket çalışması ile ev eksenli çalışan kadınların doğum yeri, yaş, medeni durum, 
çocuk sayısı, çalışma saatleri, aldıkları ücret bakımından genel bir profilini çıkarmak ve 
malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları açısından sosyal güvenlik sistemine dahil edilmeleri 
durumunda sistemde kalacakları süre ve ödeyecekleri prim tutarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Anket soruları, anketin kapsamı, soru türleri ve soruların dili olmak 
üzere üç kritik noktaya dikkat edilerek hazırlanmış olup bu bağlamda hazırlanan anket 
kendi sorun alanının gerektirdiği kapsamı aşmamış ve gereksiz sorulardan kaçınılmıştır. 
Anket sorularının kısa, net ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Anket kapalı uçlu 
sorulardan oluşmaktadır. Buna göre ev eksenli çalışan kadınlara demografik özelliklerine, 
çalışma şekilleri ve sürelerine, kazançlarına, sigorta isteklerinin nedenine ve sisteme 
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yapabilecekleri katkıya ilişkin sorular sorulmuştur. Anket araştırmasının evreni evde 
veya eve yakın bir yerde parça başı ücretlendirilmek suretiyle bir işverene ya da aracıya 
bağlı olarak çalışan kadınlardan oluşmaktadır. Anket çalışmasında yargısal örnekleme 
türlerinden biri olan kartopu örneklemi kullanılmıştır. Kartopu örneklemiyle ev eksenli 
çalışan kadınlar arasından bir kişiye ve bu kişi aracılığıyla da benzer şekilde çalışan 
başka kadınlara ulaşılmıştır. Böylece bir yanıtlayıcıdan diğerine örnekleme kümesi 
kartopu gibi katlanarak büyümüş ve araştırmanın örneklemini 65 kişiye ulaşmıştır. 
Anket Ankara ve Kayseri olmak üzere iki farklı şehirde uygulanmış, tarama yüzyüze 
görüşme ve posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Ankara’nın Demetevler, Yükseltepe ve 
Hüseyingazi semtlerinde anket toplam 23 kadınla yüzyüze görüşme şeklinde yapılmıştır. 
Yüzyüze görüşmelerle yanıtlayıcının başka etmenlerden etkilenmesinin engellenmesi 
ve daha gerçekçi sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır. Demetevler’de mantı bükme ve 
yaprak sarma işini yapmak üzere işverenin belirlediği ve işçilerin evlerine yakın olan 
bir yerde kilo başına ücretlendirilerek çalışan 14 kadınla; Yükseltepe ve Hüseyingazi 
semtlerinde ise dosya yapıştırma, kıyafetlere boncuk işleme, dantel ve örgü yapma olmak 
üzere çeşitli işleri evlerinde yapan ve yine parça başı ücretlendirilen 9 ev eksenli çalışan 
kadınla görüşülmüştür. Kayseri’de mantı bükme, yaprak sarma işini evlerinde yapan 42 
kadına ulaşılmış ve anketler posta yoluyla kendilerine iletilmiştir. Anket sonuçları şehir 
ayrımı yapılmaksızın toplam 65 ev eksenli çalışan kadın üzerinden değerlendirilmiş olup 
aşağıda sonuçlara yer verilmiştir.

Tablo 3’de ev eksenli çalışan kadınların demografik özelliklerine yer verilmiştir. Buna 
göre ankete katılan 65 kadından 57’si 26-55 yaş aralığında bulunmaktadır. En çok kişinin 
bulunduğu yaş aralığını ise 29 kadından oluşan 36-45 yaş aralığı oluşturmaktadır.

Tablo 3. Ev Eksenli Çalışan Kadınlara İlişkin  Yaş, Medeni Durum ve Doğum Yeri 
Göstergeleri

Yaş Kişi Sayısı Medeni Durum Kişi Sayısı Doğum Yeri Kişi Sayısı

18-25 5 Bekar 2 Büyükşehir 4

26-35 18 Evli 61 İl 12

36-45 29 Boşanmış 2 İlçe 34

46-55 10 Eşi Ölmüş 0 Kasaba 1

55+ 3   Köy 14

Toplam 65 Toplam 65 Toplam 65

Anket, ev eksenli çalışan kadınların 29’unun 36-45 yaş aralığında olduğunu ve neredeyse 
tamamının evli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
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Tablo 4. Ev Eksenli Çalışan Kadınların ve Eşlerinin Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu Kişi Sayısı Eşin Öğrenim Durumu Kişi Sayısı

Okuma-yazmam yok 3 Okuma-yazmam yok 0

Okumam-yazmam var ama 
herhangi bir okuldan

diplomam yok 3

Okumam-yazmam var ama 
Herhangi bir okuldan

diplomam yok 0

İlkokul 47 İlkokul 38

Ortaokul 7 Ortaokul 11

Lise 4 Lise 8

Yüksekokul 1 Yüksekokul 4

Toplam 65 Toplam 61

Anket sonuçları incelendiğinde kadınların ve eşlerinin öğrenim durumu dikkat 
çekmektedir. Tablo 4’de 65 ev eksenli çalışan kadından 47’sinin, eşlerden ise 38’inin 
ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Bu durum ev eksenli çalışma biçiminin daha 
çok eğitim düzeyi düşük olan kadınlar tarafından tercih edildiğini göstermektedir. 
Yapılan görüşmeler esnasında pek çok kadın, ilkokul mezunu olmaları sebebiyle 
üniversite mezunlarının bile iş bulmadığı bir ortamda formel sektörde sigortalı olarak 
bir işe girebileceklerini düşünmediklerini ve bu nedenle evde parça başı üretim yaparak 
çalışmak zorunda olduklarını ifade etmiştir. Kadınların ilkokuldan sonra okumamalarının 
nedeninin ise ailelerinin özellikle babalarının ilkokuldan sonra okula göndermemesi 
olduğu öğrenilmiştir.

Anket çalışmasında ev eksenli çalışan kadınlara, parça başı verilen işin nerede ve kimin 
için yapıldığı sorulmuş ve işlerin sadece evde veya işveren için yapılmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Söz konusu sonuçlara Tablo 5’de yer verilmektedir.

Tablo 5. İşin Nerede ve Kimin İçin Yapıldığı

İşin Nerede Yapıldığı Kişi Sayısı İşin Kimin İçin Yapıldığı Kişi Sayısı

Evde 51 İşveren 16

İşverenin Belirlediği Ev Dışında 
Bir Yerde 14 Aracı 49

İşyerinde 0 Kendi Hesabına 0

  Bilmiyorum 0

Toplam 65 Toplam 65
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65 kadından 51’inin evde, 14’ünün ise işverenin belirlediği evin dışında bir yerde 
çalıştığı görülmektedir. Kayseri’deki, Ankara Hüseyingazi ve Yükseltepe’deki kadınların 
tamamının evde; Demetevler’de mantı bükme ve yaprak sarma işinde çalışan 14 kadının 
ise işverenin sadece bu işin yapılması için kiraladığı bir yerde çalıştığı sonucuna 
ulaşılmıştır. İmalathane olarak adlandırılabilen bu yerde kadınlar birlikte sohbet ederek 
çalışmakta ve bu sayede sosyalleşme imkanı bulmaktadır. Bu 14 kadının arada aracı 
olmadan doğrudan işveren için üretim yaptığı, 65 kadından 49’unun ise aracı için üretim 
yaptığı ve işveren ile görüşmediği gözlenmiştir.

Ev eksenli çalışmanın kadınlar için pek çok nedeni bulunmakla birlikte nedenler için 
ankette üç seçenek verilmiş, bu seçenekler dışında kadınların herhangi bir ekleme 
yapmadığı gözlenmiştir. Ev eksenli çalışmanın nedenleri ve çalışma esnasında yardım 
eden herhangi bir kişinin olup olmadığı Tablo 6’da sayısallaştırılmıştır.

Tablo 6. Evde Çalışmanın Sebebi ve Yardım Eden Kişi Sayısı

Evde Çalışmanın Sebebi Kişi Sayısı Yardım Eden Kişinin Varlığı Kişi Sayısı

Eşim izin vermiyor 13 Evet 21

Diğer ev işlerini de yapabiliyorum 
ve çocuğuma bakabiliyorum 37 Hayır 30

İş yerine gitmek maliyetli, yol 
parası vermek istemiyorum 1   

Toplam 51 Toplam 51

Evde çalışan 51 kadından 37’sinin evin diğer işlerini yapabilmek ve çocuklarına 
bakabilmek amacıyla 13’ünün ise eşinin izin vermemesi sebebiyle evde çalıştığı 
görülmektedir. Verilen bu cevapların temelinde cinsiyetçi iş bölümü anlayışı yer 
almaktadır. Kadınların evde oturup çocuklarıyla ilgilenmesi ve diğer ev işlerini 
yapması, erkeklerin ise dışarda çalışıp para kazanması gerektiğini vurgulayan bu 
anlayışın ev eksenli çalışmanın nedenlerinden birini oluşturduğu anket sonuçlarından 
da açıkça görülmektedir. Kadınlar evde çalışırken aile bireylerinden, arkadaşlarından 
veya komşularından yardım alabilmektedir. Evde çalışan 51 kadından 30’u kimseden 
yardım almadan çalışmakta iken, 21’i ise akrabaları veya tanıdıklarıyla birlikte üretim 
yapmaktadır. Çalışırken yardım alan 21 kadından 3’ü annesinin, 2’si kayınvalidesinin, 
2’si akrabalarının, 1’i komşusunun, 12’si kızlarının ve 1’i arkadaşının çalışma sürecine 
katkıda bulunduklarını dile getirmektedir. Ev eksenli çalışan kadınların büyük bir 
kısmına kız çocuklarının yardım etmesi bu çalışma biçiminde çocuk emeğinin fazlaca 
kullanıldığını göstermektedir.
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Ev eksenli çalışan kadınlar haftada en az 5 gün çalıştıklarını belirtmektedir. Demetevler’de 
görüşülen 14 kadının çok büyük bir kısmı haftanın 7 günü sabah saat 8’den akşam saat 
6’ya kadar çalışmaktadır. Ev eksenli çalışan kadınların haftada kaç gün ve kaç saat 
çalıştıkları ile bu çalışma sonucunda aylık ne kadar kazanç elde ettikleri Tablo 7’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 7. Kişi Sayısı Bazında Ev Eksenli Çalışan Kadınların Çalıştığı Süre ve Aylık 
Kazançları

Günde Kaç Saat 
Çalışıldığı

Kişi 
Sayısı

 

Haftada Kaç Gün 
Çalışıldığı

Kişi 
Sayısı

 

Kişinin Aylık 
Kazancı

Kişi 
Sayısı

1-3 saat 5 1-3 gün 0 300 TL’den az 11

4-6 saat 16 4-5 gün 44 300-500 TL arası 47

7-9  saat 30 6-7 gün 21 500-750 TL arası 4

10-12 saat 14   750-1000 TL arası 0

12 saatten fazla 0   1000 TL’den fazla 3

Toplam 65 Toplam 65 Toplam 65

Tablo 7’de ev eksenli çalışan kadınların pek çoğunun haftada en az 5 gün ve günde 
en az 8 saat çalışmalarına rağmen aylık kazançlarının çalışma sürelerine paralel olarak 
seyretmediği görülmektedir. 65 kadından sadece 7’sinin aylık kazancı diğerlerine 
nispeten daha yüksektir. Aylık kazancı 1000 TL’den fazla olan 3 kadın ise aracı olarak 
çalışmaktadır. İşveren iş vereceği zaman aracı ile görüşmekte ve aracı evde çalışan 
kadınlara işi dağıtmaktadır. Ev eksenli çalışan 65 kadından 47’si ayda 300-500 TL 
arasında kazanç elde ederken, aracılar ise bu süreçte diğer kadınların kazancının iki 
katından daha fazlasını elde etmektedir. Araştırma esnasında, aracı olmadan doğrudan 
işveren için çalışan kadınların daha fazla kazanç elde ettiği gözlenmiştir. Neticede ev 
eksenli çalışan kadınların emeklerinin karşılığını alamadıkları söylenebilmektedir.

Anket çalışmasına katılan 65 ev eksenli çalışan kadının tamamının dolaylı olarak 
sosyal güvenlik kapsamı içerisinde bulunduğu görülmektedir. Sadece bir kadının kendi 
çalışmasından ötürü sigortası bulunurken, çok büyük bir kısmı eşinin sigortası dolayısıyla 
sosyal güvenceden faydalanmaktadır. Ev eksenli çalışan kadınların genel olarak üretim 
sürecinde ve kalkınmada önemli rol oynamalarına karşın sigortalı statüsünde sosyal 
güvenlik kapsamında yer almamaları sonucunu doğurmaktadır. Birçoğu kendisine ait 
bir sigorta ve emekli aylığı istemekte, buna ilişkin olarak yaşlılık sigortası primi için 
kazançlarından belli bir miktar ayırmaya razı olmaktadır.
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Ankette ayrıca ev eksenli çalışan kadınların ve eşlerinin ev eksenli çalışma biçimine 
ilişkin algısını anlamaya yönelik olarak da kadınlara soru yöneltilmiştir. Bu soruya 
verilen yanıtlar Tablo 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 8. Ev Eksenli Çalışma Biçimine İlişkin Algı

Kendisini “çalışıyor” 
Olarak Tanımlaması Kişi Sayısı

Erkeğin Ev Eksenli Çalışan Eşini 
“çalışıyor” Olarak Tanımlaması Kişi Sayısı

Evet 61 Evet 47

Hayır 4 Hayır 12

  Bilmiyorum 3

Toplam 65 Toplam 62

Buna göre 65 kadından 61’i kendini çalışıyor olarak gördüğünü ifade ederken, 62 kadından 
12’sinin eşinin ev eksenli çalışan karısını çalışıyor olarak algılaması konusunda olumsuz 
düşündüğü görülmektedir. Anket çalışması esnasında kocasının kendisini çalışıyor 
olarak gördüğünü ifade eden pek çok kadın, kocasının bunu doğrudan söylemek yerine 
dolaylı yollardan hissettirdiğini belirtmiştir.                                                                                                                                   

6. Sonuç 

Kayıtdışılığın neden olduğu eşitsizlik, güvencesizlik ve yoksulluk en çok kadın işgücünü 
etkilemiştir. Küreselleşme bağlamında kayıtdışı sektörle iç içe gelişen ev eksenli 
kadın çalışması birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Ev eksenli çalışma 
biçiminde işverenler tarafından kadınlar ucuz işgücü olarak görülmekte ve kayıtdışı 
çalıştırılmaktadır. Kadınlar daha fazla ücret alabilmek için uzun saatler çalışmakta, iş 
kazaları ya da ileride meslek hastalığı oluşturabilecek çeşitli risklere maruz kalmaktadır. 
Çocuk emeğinin de yaygın olduğu bu çalışma biçiminde kadınların kendilerine ait 
sigortası bulunmamakta, ev eksenli çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamı dışında 
bırakılmaktadır. 

ILO’nun 177 sayılı “Evde Çalışma Sözleşmesi” ve bu sözleşmeye ilişkin 184 sayılı 
“Evde Çalışma Tavsiye Kararı”, ev eksenli çalışmaya dair başlıca belgeler olarak 
değerlendirilmektedir. Ülkemizde ise ev eksenli çalışma biçimine ilişkin henüz yasal 
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bakımdan söz konusu bu iki sözleşmenin ülkemiz 
tarafından kabul edilerek, ev eksenli çalışmanın kabul görmesi ev eksenli çalışanların 
hakları için önemli bir adım olacaktır. Standart bir işçi gibi çalışmasına rağmen ev eksenli 
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çalışan kadınlar ülkemizde işçi statüsünde sayılmamakta, ev eksenli çalışanlar için 4857 
sayılı İş Kanununda da açık ve net bir ifade bulunmamaktadır. 01/07/2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan 6098 sayılı Borçlar Kanununda evde hizmet sözleşmesi ve ev 
eksenli çalışmaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunda ise ev eksenli 
çalışma biçimi ve bu şekilde çalışanlar kapsam dışında bırakılmıştır. Ev eksenli çalışan 
kadınlar 4857 ve 5510 sayılı Kanunların kapsamı dışında bırakıldıkları için emeklilik ve 
sağlık haklarından da mahrum kalmaktadır. Bu nedenle tek başına Borçlar Kanununda 
düzenleme yapılması yeterli olmamaktadır. Bu anlamda 5510 sayılı Kanunun 4’üncü, 
5’inci ve 6’ıncı maddelerinde sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlara ilişkin hükümlerin 
ev eksenli çalışanları da kapsama alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ev eksenli çalışmanın en önemli sorunu kayıtdışılık olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK 
verilerine göre 2010 yılında toplam 9 milyon 772 bin kişi esas işlerinden dolayı herhangi 
bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı bulunmamaktadır. Bu sayının yaklaşık %4’üne 
denk gelen 381 bin ev eksenli çalışan kadın kayıtdışı olarak çalışmaktadır. Bu durumu 
engellemek işverene ev eksenli çalışanlarını bildirim zorunluluğunun getirilmesi ile 
sağlanabilecektir. Bu aşamada ev eksenli çalışanlar için istihdam büroları kurmak faydalı 
olacaktır. İşveren evlerde yapılmak üzere parça başı iş verdiğinde bu bürolara bildirimde 
bulunmalıdır. Almanya’da ütü, temizlik, yaşlı ve çocuk bakımı, bahçe işleri gibi işlerle 
uğraşan ev hizmetlileri için hane çeki sistemi bulunmaktadır. Bu sistem içerisinde 
işveren bahsi geçen ek işler için kurulmuş olan Ek İş Merkezi’ne bildirimde bulunmakta 
ve çek doldurmaktadır. Bu çekte işçinin çalışmasına ilişkin bilgiler bulunmakta ve bu 
çek aracılığıyla işçi kayıt altına alınarak sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmektedir. 
Benzer bir şekilde Türkiye’de işverenlerin bağımlı ev eksenli çalışanları, bu çalışanlar 
için oluşturulmuş istihdam bürolarına bildirmesi kayıtlı istihdamın arttırılmasını teşvik 
edecek ve ev eksenli çalışan kadınlar sigorta hakkına kavuşacaktır.

Ev eksenli çalışan kadınların kayıt altına alınıp sosyal güvenlik sistemi kapsamına dahil 
edilmeleri durumunda aktif sigortalı sayısının artacağı, bu durumun ise aktif/pasif oranını 
olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ev eksenli çalışan kadınların kapsama 
alınmasının başka bir olumlu etkisi ise prim gelirlerinde gözleneceği beklenmektedir. 
Aktif sigortalı olarak sisteme dahil olan ve prim ödeyerek katkıda bulunan ev eksenli 
çalışan kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumuna ek prim geliri sağlayacaktır.

Türkiye’de ev eksenli çalışanlar genellikle kooperatif şeklinde örgütlenmektedir. 
Kadınlar arkadaşları, komşularıyla birlikte kooperatifte üretim yapmakta ve böylece iş 
yaparken sosyalleşme fırsatı da bulmaktadır. Ancak kadınlar açılan bu kooperatiflerin 
giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Kooperatif için kurumlar vergisi, damga vergisi 
gibi yasal mali yükümlülüklerin yanısıra kira, elektrik, su, doğalgaz gibi maliyetlere de 
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katlanmaktadır. Kazandıkları paranın büyük bir kısmını bu giderler için ayırmakta ve 
bu durum ise onları evlerde çalışmaya zorlamaktadır. Nitekim İstanbul Avcılar’da ev 
eksenli çalışan kadınlar tarafından kurulan kooperatif, giderleri karşılamada yaşanılan 
zorluklar nedeniyle kapanma aşamasına gelmiştir. Bu noktada ev eksenli çalışan 
kadınların çalışma amaçlı kurdukları kooperatiflere bazı vergi muafiyetleri uygulamak 
veya diğer sabit maliyetleri karşılamada belli indirimlere gidilmesi, kadınların daha 
yüksek ücret kazanmaları ve sosyal bir ortamda çalışması yönlerinden kadın istihdamı 
için önem arz etmektedir. Ayrıca kooperatif üyelerinin yaşlılık sigortasına üye olmak için 
motivasyonları da yüksek olacaktır.

Ev eksenli çalışmaya ilişkin bir başka önemli çıkarım ise bu çalışma biçimine ilişkin 
istatistikî verilerin yetersiz oluşu ve gerçek durumu yansıtmamasıdır. TÜİK’in bu 
konuda daha ayrıntılı veri toplaması ve topladığı verileri tek bir grupta toplamak yerine 
alt gruplar şeklinde sınıflandırması sosyal güvenlik alanında yapılacak hesapların daha 
güvenilir olmasına katkı sağlayacaktır.     
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Giriş

Avrupa Birliği içinde sosyal politika alanındaki birçok konu üye ülkeler düzeyinde ele 
alınmakta, Birlik çıkardığı direktif ve tüzüklerle üye ülke mevzuatlarına yön vermektedir. 
1970’li yıllardan itibaren Avrupa Konseyi tarafından kadın-erkek eşitliğine yönelik 
çok sayıda direktif kabul edilmiş olmakla birlikte (Bolcan, 2010: 253) sosyal güvenlik 
alanında kadın-erkek eşitliği konusundaki başlıca direktiflerin 79/7/EEC sayılı sosyal 
güvenlik alanında kadınlara ve erkeklere eşit muamele prensibinin kademeli olarak 
yürürlüğe konulması hakkındaki direktif; 86/378/EEC sayılı mesleki sosyal güvenlik 
programlarında kadınlara ve erkeklere eşit muamele prensibinin yürürlüğe konulması 
hakkındaki direktif ve 86/613/EEC sayılı tarım da dâhil kendi hesabına çalışan kadınlara 
ve erkeklere eşit muamele prensibinin uygulanması ve kendi hesabına çalışan kadınların 
hamilelik ve analık dönemlerinde korunması hakkındaki direktif olduğu görülmektedir.

Bu anlamda 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasıyla revize 
edilen Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşmanın 19uncu maddesi (eski Avrupa 
Toplulukları Kurucu Antlaşması’nın 13. md.) Birliğe cinsiyet, ırk ya da etnik köken, 
din veya inanç, özürlülük, yaş ya da cinsiyet zemininde ayrımcılıkla mücadele etme 
yetkisi; 157nci maddesi ise gerekli tedbirlerin sağlanmamış olduğu durumlar için uygun 
önlemleri alma yetkisi vermektedir. Makalemizin konusunu oluşturan 79/7/EEC sayılı 
direktif de eski Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 235inci*1 maddesi 
esas alınarak çıkartılmış bir düzenlemedir(Husmann, 2011). Birlik yalnızca direktiflerle 
üye devletleri ayrımcılık yasağının etkili biçimde uygulanması için yükümlülük altına 
sokmamakta, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları rehberliğinde ayrımcılığa 

* Madde 235 Ortak Pazarın işleyişi süresince Topluluk amaçlarından birinin gerçekleştirilmesi için 
Topluluğun girişimde bulunmasının gerekli olduğunun anlaşılması halinde, işbu Antlaşmada gerekli yet-
kiler verilmemişse, Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldıktan 
sonra oybirliğiyle karar alarak gerekli düzenlemeleri yapar.

SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA KADIN 
VE ERKEKLER ARASINDA İŞLEM EŞİTLİĞİ 
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uğradığını iddia eden kişilere başta etkili bir yargı yoluna başvurma hakkı olmak üzere 
elverişli usul kurallarına tabi olarak haklarını arama imkânı da sağlamaktadır.

Bu tebliğde Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde olmamız nedeniyle sosyal güvenlik 
sistemimiz açısından özellik ve öncelik arz eden 79/7/EEC sayılı direktif ele alınmaya 
ve mevzuatımızın anılan direktifle uyumlu olup olmadığı hususu genel hatlarıyla 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirmelerde hâkim olan bakış ele alınan 
düzenleme ile kadın ve erkek için aynı faydanın sağlanabilir olup olmadığıdır. Bu yaklaşım 
literatürde toplumsal cinsiyet eşitliği olarak kavramsallaştırılmış bulunmaktadır.  

1. Sosyal Güvenlik Alanında Kadın ve Erkekler Arasında İşlem Eşitliği 
İlkesinin Aşamalı Olarak Uygulamaya Konulmasına İlişkin 79/7/EEC Sayılı 
Konsey Direktifi

Kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin tesisi kuruluşundan itibaren AB sosyal 
politikasının önemli bir bileşeni olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Nitekim 
üzerinde 2 yıl çalışıldıktan sonra 8 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Birliği Zirvesine hitaben 
yayınlayan AB Düşünce Grubunun Avrupa Projesi 2030 adlı raporunda üye ülkelerin, 
sosyal dışlanma, fakirlik ve cinsiyet ayrımıyla mücadele için yeterli kaynak ayırması 
gerektiği, AB’nin, sosyal politikalar ve vergi politikaları alanında yeterli koordinasyonu 
sağlayarak, üye ülkelerinin rekabeti bozmadan sosyal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olabileceği belirtilmiştir.

Yine anılan raporda AB’nin genişlemeye büyük önem vermesi ve içerisinde Türkiye’nin 
de bulunduğu aday ülkelerle olan üyelik müzakerelerine hız kesmeden devam etmesi 
gerektiği ifadesine yer verilmiştir. Türkiye için Avrupa Birliği üyeliği ne kadar önemli 
ise Türkiye’nin üyeliğinin de AB için o denli önemli olduğunu işaret eden önemli sayıda 
gösterge bulunmaktadır. Bu uzun soluklu birlikteliğin her iki taraf için de mutlu sonla 
bitmesi noktasında Türkiye’nin etkili dış politika aktörlüğünden, enerji arzı güvenliğine, 
genç, vasıflı ve dinamik işgücü sayesinde demografik ve ekonomik sorunların çözümüne 
pek çok alanda sahip olduğu artıların belirleyici olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda 
mevzuatımızın AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi sosyal güvenlik ve cinsiyet 
eşitliği boyutuyla da önem arz etmektedir. 

Avrupa Konseyi, sosyal güvenlik alanında ve sosyal güvenlik rejimini tamamlayıcı sosyal 
yardım gibi sosyal koruma unsurları içeren alanlarda erkeklerle kadınlar arasında işlem 
eşitliği ilkesinin aşamalı olarak uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla 19 Aralık 
1978 tarihinde Brüksel’de bütün üyelerce uyulması zorunlu bir direktif yayınlamıştır. 
79/7/EEC sayılı bu direktifin kapsamı bağımsız çalışanlar, işçiler ve faaliyetleri hastalık, 
kaza veya irade dışı işsizlik nedeniyle kesintiye uğrayan işçi ve bağımsız çalışanlar ile 
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iş arayan kişilerden oluşan aktif nüfus ile işçi veya bağımsız olarak çalışmakta iken 
emekli veya malul olanlar olarak belirlenmiştir. Sosyal güvenlik mevzuatımızda hak 
sahibi olarak nitelendirilen kişiler ile kendi iradesi ile işten ayrılmış işsizlerin ve doğum 
gibi yukarıda belirtilmeyen bir nedenle çalışmaya ara veren veya ücretsiz izne ayrılan 
kişilerin Direktifin uygulama alanı içinde değerlendirilemeyeceği görülmektedir. İstisna 
tutulan sigorta kolu başlıkları ise, ölüm yardımları ile hastalık, malullük, yaşlılık, iş 
kazası ve meslek hastalığı ve işsizlik sigortası nedeniyle ödenmesi gereken yardımlara 
ek zamlar çerçevesinde sağlanan aile yardımları hariç, aile yardımlarını ilgilendiren 
yardımlar olarak belirtilmiştir (Madde 1-2-3).

Peki, erkeklerle kadınlar arasında işlem eşitliği ilkesinin uygulamaya konulmasının 
öncelikli olarak gözetildiği alanlar hangileri olacaktır? Direktifin 4üncü maddesinde bu 
soru:

- Rejimlerin uygulama alanı ve rejimlere giriş koşulları, 

- Prim ödeme yükümlülüğü ve primlerin hesaplanması, 

-Yardımların hesaplanması (eş ve geçindirilen kimse olarak ödenmesi gereken zamlar 
ve yardımlardan yararlanma hakkının süresi ve devamı dâhil) olarak cevaplandırılmıştır. 
Direktif ile özellikle bu alanlarda evlilik veya aile durumunu göz önünde tutarak 
doğrudan veya dolaylı biçimde cinsiyete dayandırılan her türlü ayrımcılığın yapılmaması 
öngörülmüştür(Madde 4). Kadının analık nedeniyle korunmasına ilişkin hükümlerde ise 
anılan ilke uyarınca bir sınırlamaya gidilemeyeceği belirtilerek uygulamada kadınlar 
lehine kazanılmış haklarda geri bir adım atılmayacağının altı çizilmiştir. 

Bu çerçevede üye devletlerin işlem eşitliği ilkesine aykırı kanun ve tüzük hükümlerinin 
ve idari hükümlerin kaldırılması için gerekli önlemleri alması ve yetkili idari mercilere 
başvurusu sonrasında işlem eşitliği ilkesinin uygulanmamasından zarar gördüğünü 
düşünen herkesin yargı yoluyla ilkeden yararlanmasına olanak vermek üzere iç hukukunu 
düzenlemesi hükme bağlanmıştır (Madde 5-6).

Üye devletlerin direktifin öngördüğü uygulama alanının dışında bırakma yetkisine 
sahip olduğu konu başlıkları ise:

a.  Yaşlılık ve emeklilik aylıklarının tahsisinde ve bunlardan doğabilecek diğer yardımlara 
hak kazanmaya ilişkin emeklilik yaşının tespiti, 

b. Çocuk yetiştiren kimselere yaşlılık sigorta rejimi içerisinde sağlanan avantajlar; 
çocukların büyütülmesi nedeniyle kesintiye uğrayan istihdam süreleri sonunda 
yardımlara hak kazanma, 
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c. Kadın eşin ikincil/türemiş hakları çerçevesinde yaşlılık veya malullük sigortalarından 
yararlanma hakkının garanti altına alınması,

d. Geçindirilen kadın eş için; malullük, yaşlılık, iş kazası veya meslek hastalığı ile ilgili 
uzun süreli sigortalardan ek yardım alma hakkının garanti altına alınması, 

e. Bu direktifin kabulünden önce bir yasal rejim çerçevesinde haklardan yararlanmamak 
veya yükümlülükler altına girmemekle ilgili bir tercih hakkının kullanılmasından 
ileri gelen sonuçlar

olarak sıralanmıştır (Madde 7).

Bununla birlikte üye devletler, uygulama alanı dışında bırakma yetkisine sahip 
oldukları bu konulara ilişkin sosyal gelişmeyi göz önünde tutarak kapsam dışında tutma 
nedenlerinin haklılığını ve bu haklılığın gerekçelendirilebildiğini araştırmak üzere ilgili 
düzenlemeleri belirli periyotlarla incelemeye tabi tutmakla yükümlüdürler (Madde 7).

79/7/EEC sayılı Konsey Direktifinin yanı sıra belki sosyal güvenlik mevzuatı açısından 
değerlendirilmesine gerek görülebilecek diğer düzenlemeleri “86/378/EEC Sayılı 
Mesleki Sosyal Güvenlik Programlarında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele 
Prensibinin Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Direktif” ile “86/613/EEC sayılı Tarım 
da Dahil Kendi Hesabına Çalışan Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin 
Uygulanması ve Kendi Hesabına Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Dönemlerinde 
Korunması Hakkındaki Direktif” oluşturmaktadır. Anılan ilk direktif erkeklerle kadınlar 
arasında işlem eşitliği ilkesinin yasal bir temele dayanan mesleki sosyal güvenlik 
rejimleri ile yasalarda karşılığı bulunmamakla birlikte belirli bir meslek grubu veya 
sektörde, mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak oluşturulan mesleki 
sosyal güvenlik sistemlerinde uygulanmasını öngörmektedir. Ülkemizde de mülga 506 
sayılı Kanunun geçici 20nci maddesi kapsamındaki sandıklar, silahlı kuvvetler (OYAK) 
ya da maden sektörü (Amele Birliği) çerçevesinde mesleki sosyal güvenlik program 
örnekleri bulunmaktadır. 86/613/EEC sayılı direktif de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunun yanı sıra 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde konunun analizini gerektirir 
bir içeriğe sahip bulunmaktadır. Bu makale çalışmasının kapsamı itibariyle anılan her iki 
direktif ile ilgili olarak bu tespitler ile yetinildiğinin belirtilmesinde fayda görülmüştür. 

2. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) Kararlarının Fonksiyonu 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, sosyal güvenlik sistemleri üye ülkelerin yetki alanına 
girmektedir. Bu konudaki mevzuat yalnızca üye devletlerin koordinasyonunu 
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öngörmekte, fakat tam bir uyum amaçlamamaktadır. AB düzenlemeleri belli standart 
ve tek tip modeller yerine, her üye ülkenin sosyal politikalarının diğerlerinden değişik 
özellikleri barındırmasına izin vermektedir. AB organları aracılığı ve ATAD kararlarıyla 
yasal düzenlemeler ve uygulamalar kontrol altına alınmakla birlikte (Özcüre, 2006:202)  
çalışma yaşamına ilişkin AB mevzuatında yer alan derogasyon imkânı veren hükümler, 
istisnai zorluklarla karşılaşıldığı takdirde alınabilecek önlemler ve uyuşmazlıkların âkit 
taraflar arasında çözümü kuralları dikkate alındığında mevzuatın ulusal mevzuatlar 
açısından esneklik içerdiği de görülmektedir. 

Her ne kadar ulusal ve uluslararası düzenlemeler kurulan iş ilişkilerinde ve sosyal güvenlik 
hak ve yükümlülüklerinin tespitinde eşit davranma ilkesinin ve ayrımcılık yasağının altını 
çiziyor ve yaptırıma bağlıyor olsa da, bu alanda işçi lehine gerçek anlamda bir koruma 
için ispat sorunları istenilen uygulamaların hayata geçmesinin önünde engel teşkil 
edebilmektedir. Ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişilerin hak arama yollarında tabi 
olacakları usuller ve ispat kuralları bu süreçte belirleyici olabilmektedir. Özellikle dolaylı 
ayrımcılık halinin mevcudiyetine konu bir hükmün ya da hükme dayalı uygulamanın 
nedeni haklı bir sebeple gerekçelendirilmediği veya gerekçelendirilebilmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda ATAD içtihat hukuku devreye girmektedir.

79/7/EEC sayılı Direktifte sosyal güvenlik alanında kadın ve erkekler arasında işlem 
eşitliği ilkesinin aşamalı olarak uygulamaya konulmasına yönelik esasları ortaya 
koymakla birlikte, ayrımcılık konusunda doğrudan ve dolaylı olma ayrımını ve bu ayrım 
çerçevesinde şekillenebilecek eşit davranılmama hallerini tanımlama yoluna gitmemiştir. 
Bu nedenle, cinsiyete dayalı olarak farklı muameleye tabi tutulduğunu iddia eden tarafın 
doğrudan ya da dolaylı ayrımcılığa uğrayıp uğramadığının tespitinde ATAD içtihadı 
önem arz etmektedir.

Mevzuat düzenlemeleri açısından doğrudan ayrımcılık bir hükmün açıkça cinsiyetlerden 
birini diğerini daha dezavantajlı duruma düşürecek bir niteliğe; dolaylı ayrımcılık ise 
ilk bakışta tarafsız olarak görünen bir hükmün doğurduğu sonuçlar itibariyle önemli 
sayıda erkeği ya da kadını olumsuz yönde etkileyebilme niteliğine sahip olması olarak 
tanımlanmaktadır. İlkinde yasal bir düzenlemenin ifade edilişi dahi açıkça kadınlara 
ya da erkeklere eşit olmayan bir muamelenin varlığını işaret etmekte iken, ikincisinde 
yarattığı etki itibariyle dolaylı olarak ayrımcılığa uğrayan tarafın gerçek anlamda 
yasal bir önyargıyla karşılaşması yada cinsiyeti nedeniyle yasal bir yardımın dışında 
bırakılması söz konusudur(Husmann, 2011). 

Konuya açıklık getiren önemli bir düzenleme olan 98/52/EC sayılı Cinsiyete Dayalı 
Ayrımcılık Hallerinde Kanıt Yükümlülüğüne İlişkin Konsey Direktifinin 2nci 
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maddesinde de bu direktifin uygulanmasında, “işlem eşitliği ilkesi” deyiminin, “cinsiyete 
dayalı doğrudan veya dolaylı her nevi ayrımcılığın yokluğu” anlamına geldiği; bu 
ilkenin uygulanmasında, tarafsız olduğu izlenimini veren bir hüküm, bir ölçüt veya bir 
uygulamanın bir cinsten kişilerinkine kıyasla somut olarak daha yüksek düzeyde bir 
nispeti etkilemesi halinde dolaylı ayrımcılık mevcut olduğu ifade edilmiştir. 

ATAD doğrudan ayrımcılığın ispatlanmasında kullanılacak yöntemin, karşılaştırma 
olduğunu vurgulamaktadır. Ancak somut olaylarda farklı ayrımcılık konularının 
sıklıkla bir araya geldiği nazara alındığında, sadece karşılaştırılacak unsurların değil 
karşılaştırma yönteminin uygulanacağı işçi gruplarını belirlemenin de zorluk arz ettiği 
kabul edilmelidir. Bu kapsamda ayrımcılığın tespitinde, karşılaştırılabilir durumda olan 
yani emsal işçinin, ayrımcılığın dayandığı sebebe göre belirlenmesi gerekmektedir 
(Aydınöz, 2009:177).

Bu anlamda emsal işçi kavramı doğrudan ayrımcılığın tespitinde karşılaştırma yapma 
imkânı veren bir kavram olarak öne çıkmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunumuzun 12inci 
maddesinin son fıkrasında emsal işçi işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli 
iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi; işyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o 
işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş 
sözleşmesiyle çalıştırılan işçi olarak tanımlanmıştır. Maddenin ilk fıkrasında ise belirli 
süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçinin, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 
sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal 
işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Eşit olmayan davranışın, sistematik olarak aynı ve tek bir cinsiyetten işçiler ya da kısmi 
zamanlı çalışanlar gibi farklı bir gruptan işçiler üzerinde aleyhe etki doğuran ve fakat 
görünüşte tarafsız olan kriter veya uygulamalara dayandığı hallerde, dolaylı ayrımcılıktan 
söz edilmektedir. Örneğin aynı veya aynı değerde işler için farklı cinsiyette işçiler 
arasında eşit olmayan ücretler öngörülmesi halinde cinsiyet temeline dayalı doğrudan 
ayrımcılık söz konusudur. Bu durumda, kadın ve erkek işçiler bakımından aynı veya eşit 
değerde işlerin varlığını ve aynı işyeri veya işletmedeki kadın ve erkek işçilerin farklı 
ücret aldığını ispat etmekle davacı işçi yükümlüdür (Aydınöz, 2009: 175).

İş Kanunu’nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5inci maddesinin son fıkrasıyla da işverenin 
maddenin diğer hükümlerine aykırı davrandığını ispat yükümlülüğü işçiye verilmiş ve 
ancak işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya 
koyduğunda işverenin böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü 
olacağı öngörülmüştür. Cinsiyete dayalı ayrımcılık durumlarında anılan hükme göre ispat 
yükümlülüğü düzenlenmiş olmakla birlikte benzer bir düzenlemeye sosyal güvenlik hak 
ve yükümlülükleri çerçevesinde rastlanmamaktadır.
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3. Sosyal Güvenlik Mevzuatımızda İşlem Eşitliği İlkesi

3.1 Genel Olarak

  Ülkemizde doğrudan erkeklerle kadınlar arasında işlen eşitliğinin tesisini amaç ve 
konu edinen yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Anayasa başta olmak üzere 
sosyal güvenlik mevzuatını oluşturan düzenlemelerde kadın ve erkeğin eşit bireyler 
olarak kabul edildiği ve kadınların çalışma hayatında korunmasını sağlamaya yönelik 
hükümlere yer verildiği görülmektedir. 

Anayasamızın 10uncu maddesinde herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşit ve kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu belirtilerek devletin bu eşitliğin 
yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Yine Anayasamızın 
49uncu maddesinde çalışmanın, herkesin hakkı ve ödevi olduğu; 50ci maddesinde ise 
kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı, küçükler ve 
kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunacağı hükümlerine yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunumuzun 5inci maddesinde eşit davranma ilkesi olarak karşımıza 
çıkan işlem eşitliği hususu, 

v	İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayırım yapılamayacağı,

v	İşverenin, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli 
çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı 
işlem yapamayacağı,

v	İşverenin, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir 
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı 
işlem yapamayacağı,

v	Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 
kararlaştırılamayacağı,

v	İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının, daha düşük 
bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağı

hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Çalışma yaşamında kadını ve erkeği eşit iki birey olarak kabul eden bu yasal 
düzenlemelerin yanında yine sosyal güvenlik mevzuatından ayrı düşünülemeyecek 
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ancak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını öngören önemli yönetmelikler 
de bulunmaktadır. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, Kadın İşçilerin Gece Postalarında 
Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik ile hangi ağır ve tehlikeli işlerde kadınların 
çalıştırılamayacağını öngören Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği bunlardan bazılarıdır.

25 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/14 sayılı Kadın İstihdamının 
Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesiyle de 
kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın 
erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma 
amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit 
ücret imkânının sağlanması amaçlanmış ve bu amaçla kadının istihdamı alanındaki 
mevcut sorunların tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik ilgili tüm tarafların 
gerçekleştirdiği çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyonu ve işbirliğini 
sağlamak üzere bir Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmuştur. 

3.2 79/7/EEC Sayılı Direktif Işığında 5510 sayılı Kanunda İşlem Eşitliği

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programının (2007-2013) Sosyal Politika 
ve İstihdam Bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumunca mevzuatın uyumlaştırılması 
çerçevesinde 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 5510 sayılı Kanunun 
uygulanması açısından uyum sağlanması öngörülen AB Mevzuat bileşenlerinden biri 
olarak 79/7/EEC sayılı direktife yer verilmiş bulunmaktadır.

79/7/EEC sayılı direktif yasal sosyal güvenlik sistemlerinde kadın ve erkeğe 
muamele eşitliğini öngörmekte; sistemin kapsamı, yararlanma koşulları ve primlerin 
hesaplanmasında cinsiyete dayalı doğrudan veya özellikle medeni durum ya da aile 
durumu nedeniyle dolaylı ayrımcılığın bulunmamasını sağlamayı amaçlamaktadır 
(Bolcan,2010:270). 

Genel olarak bakıldığında gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse devralınan sosyal güvenlik 
kurumlarının kuruluş ve işleyişlerine esas oluşturan kanunlarında cinsiyet ayrımcılığına 
dayalı hükümlere yer verilmediği görülmektedir. Bununla birlikte, özellikle analık 
ve doğum halleri ile emeklilik yaşı, yetim aylığı ve evlenme ödeneği gibi konularda 
kadınlar lehine menfaat sağlamayı amaçlayan düzenlemelere gidildiği de görülmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 
sıralanmış olan tüm çalışanlar, Direktifin 2nci maddesinde belirtilen çalışan nüfus 
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kapsamı içerisine girmektedir. Anılan madde aldığı ücret miktarlarına ve istihdam 
sürelerine bakılmaksızın tüm ücretli çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışanları 
kapsadığı için Kanunun 5inci maddesi ile (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile 
(c) bendi kapsamında çalışan maluller de bu çalışan nüfus kapsamı içinde yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri, yine 
Direktifin 3üncü maddesinin 1inci fıkrasının (a) bendinde sıralanan riskleri karşılamakla 
birlikte, direktifin 2nci fıkrası ile ölüm yardımları ve buna bağlı dul/yetim aylıklarının 
hariç tutulduğu görülmektedir. 

Direktifin biraz dışına çıkarak konuya kadınlar arasında işlem eşitliği temelinde 
baktığımızda mevzuatımızda 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin 1inci fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bendine tabi sigortalılar arasında bir takım farklı uygulamalar olduğu da 
görülmektedir. Kanunun 4/1-c bendi kapsamında bir kadın sigortalı kısa vadeli sigorta 
kollarına tabi olmadığı için emzirme ödeneğinden yararlanamamaktadır. Kanunun 18 
inci maddesinin (b) bendi ile 4/1-b bendi kapsamındaki kadınlar geçici iş göremezlik 
ödeneğinin dışında tutulmakta; yine anılan maddenin (c) bendi ile anonim şirketlerin 
yönetim kurulu üyesi olan ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 
komandite ortağı yada diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ortağı olarak 4/1-b bendi 
kapsamında sigortalı sayılan kadınlar analık halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden 
yararlanamamaktadır. Nitekim emzirme ödeneği hariç olmak üzere genel olarak 
Kanun 4/1-b bendi kapsamında sigortalı sayılanların sosyal güvenlik hizmetlerinden 
yararlanabilmesi için, talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dâhil 
kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması şartını 
gözetmektedir. 

Yine 5510 sayılı Kanunun 9uncu maddesi uyarınca hastalık ve analık hükümlerinin 
uygulanmasında sigortalılığın, ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, 
greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini 
takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılması, 4/1-a bendi kapsamındaki bir 
kadın sigortalının Gebe ve Emziren Kadınların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin 
8inci maddesi 3üncü fıkrası uyarınca ücretsiz izin hakkını 10 günden fazla kullandığı 
takdirde emzirme ve geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamaması anlamına 
gelmektedir. Bu ise doğum yaptıktan sonra ücretli izin kullanan ile ücretsiz izin kullanan 
kadın sigortalıların ödeneklerden yararlanabilmesinde işlem eşitliğinin sağlanmasının 
önüne geçmektedir.  
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3.3 Kanunun 6ncı Maddesinin (a), (b) ve (c) Bentleri ve Ev Eksenli Çalışanlar

Direktifin 4üncü maddesi işlem eşitliği ilkesinin sosyal güvenlik rejimlerinin uygulama 
alanı ve rejimlere giriş koşulları, prim ödeme yükümlülüğü ve primlerin hesaplanması 
ile yardımların hesaplanması hususlarında evlilik veya aile durumunun göz önünde 
tutularak doğrudan veya dolaylı biçimde cinsiyete dayandırılan her türlü ayrımcılığın 
yapılmamasını öngörmektedir. Oysaki 6ncı madde işverenin işyerinde ücretsiz çalışan 
eşini, aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar hısımlar arasında yaşa-
dıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanları ve ev hizmetlerinde çalışanları (ücretli 
ve sürekli olmaksızın)  sayılmayacağını hükme bağlamıştır. Maddenin işaret ettiği ke-
simi genel olarak ev ekseninde çalışanlar oluşturmaktadır.

Direktifin 2nci maddesi ile çizilen çalı şan nüfus kapsamı ise bağımsız çalışanlar, işçi-
ler ve faaliyetleri hastalık, kaza veya irade dışı işsizlik nedeniyle kesintiye uğrayan işçi 
ve bağımsız çalışanlar ile iş arayan kişiler ve işçi veya bağımsız çalışan iken emekli 
veya malul olanlar olarak çizilmiştir. Bu kapsam çerçevesinde anılan madde içerisinde 
işaret edilen kesimi ev eksenli çalışanlar kadınlar yönüyle değerlendirebilmek müm-
kün müdür? 

 Her ne kadar 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin 
düzenli ve sistemli istatistikler toplanmasını ve araştırmalar yapılmasını gerektirmekte 
ve TÜİK tarafından hazırlanan hane halkı işgücü anketlerinde ev-eksenli çalışma ile 
ilgili veri toplanabildiği belirtilmekte ise de; elde edilen verilerin, kullanılan yöntem-
lerin, soru biçimlerinin ve veri toplama şartlarının ev-eksenli çalışma ve ev-eksenli ça-
lışanların özellikleri dikkate alınarak düzenlenmeden toplanıp işlendiğinden gerçekleri 
yansıtmakta yetersiz kaldığı ifade edilmektedir (Metin, 2011:111)

Buna rağmen ev ekseninde çalışanların ağırlıklı olarak kadınlar olduğunu; çoğunlukla 
işsiz ve iş arayan aktif nüfusa dâhil olduklarını kabul ettiğimizde, Kanunun 6ncı 
maddesinin kadınlar için evlilik bağı, hısımlık ilişkisi, yaşanılan konut ve ücretle ve 
sürekli olarak yapılmayan ev hizmetleri çerçevesinde sigortalı sayılmaktan ve dolayısıyla 
sosyal güvenlikten kısmen mahrumiyet anlamına geldiğini ve bu mahrumiyetin direktifin 
öngördüğü işlem eşitliği ilkesi ile bağdaşmadığını söylemek mümkündür..

Bu tespite karşı bir seçenek olarak isteğe bağlı sigortalılık ve 5510 sayılı Kanunun 
geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri 
hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte 
yaptıklarını tespit ettiren kadınların, isteğe bağlı sigortalı olarak primlerini prime esas 
günlük kazanç alt sınırının 2011 yılında 18 katı üzerinden olmak üzere ve her yıl birer 
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puan artırılmak suretiyle ödeyebilecekleri (6111 S.K./50. Md.) ve böylelikle örneğin 
evde parça başı tekstil işi yapan bir kadının, 2011 yılı için 18 gün prim ödeyerek, 30 gün 
hizmet kazanabilecek olması öne sürülebilir. 

Mahrumiyet yaratmadığına ilişkin bir diğer tespit olarak İş Kanunu’nun 13 ve 14. 
Maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre ev 
hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel 
sağlık sigortası primlerini otuz güne tamamlama yükümlülüğünün 1 Ocak 2012 tarihine 
kadar bulunmaması ve/veya isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin 5510 sayılı Kanun’un 
4/1(b) kapsamında değil, 4/1(a) kapsamında değerlendirilecek ve böylece ev ekseninde 
çalışan kadınların iş sözleşmesiyle çalışanlar gibi 7200 prim ödeme gün sayısına bağlı 
olarak emeklilik imkânından yararlanabilecek (6111 S.K./49-51 Md.) olmaları da 
belirtilebilir.

Tüm bu muafiyet ve ödeme kolaylıkları ev ekseninde çalışan kadının emeğinin 
çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden görünür kılınmasına imkân 
sağlasa da sosyal güvenliğin temel fonksiyonunun gerçek anlamda bir işçi ve işveren 
ilişkisinin vuku bulduğu her noktada çalışanın karşılaşabileceği bütün sosyal risklerden 
korunabilmesini sağlayacak mekanizmayı işletmektir. İsteğe bağlı sigortalılık iş ilişkisi 
içinde olan olmayan herkesin primini kendi cebinden ödeyerek edindiği bir sosyal 
sigortalılık halidir. Oysa ev ekseninde çalışan kadın bir iş ilişkisi içindedir ve sağlık ve 
emeklilik gibi temel sosyal güvenlik hizmetlerini alabilmesinde belirleyici olan ödeme 
gücü ve prim ödeme gün sayısı, sigortalı kabul edilememesi ile daha baştan mevzuatın 
bakış açısıyla kendi problemidir. 

Söz konusu maddenin özellikle herhangi bir sosyal güvencesi olmaksızın evde çalışmak 
durumunda ya da zorunda olan kadınların sosyal güvenlikleri açısından dolaylı bir 
ayrımcılığa zemin oluşturduğu ve hükmün uygulamada yarattığı sonuçlar itibariyle 
işlem eşitliği ilkesi ile bağdaşmadığı düşünülmektedir. 

3.4 İşlem Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilebilecek Diğer Maddeler

Daha önce de belirttiğimiz gibi sosyal güvenlik mevzuatımızda hak sahibi olarak 
nitelendirilen kişiler ile kendi iradesi ile işten ayrılmış işsizlerin ve doğum gibi direktifte 
belirtilmeyen bir nedenle çalışmaya ara veren veya ücretsiz izne ayrılan kişilerin 
Direktifin uygulama alanı içinde değerlendirilemeyeceği görülmektedir. Ancak genel 
olarak işlem eşitliği ilkesinin kıstası açısından bakıldığından mevzuatımızda hak sahibi 
olarak yalnızca gelir bağlanmış ya da aylık almakta olan kız çocuklarına ödenmesi 



Hicran ATATANIR

207

öngörülmüş olan evlenme ödeneği (Md.16/d; Md. 32/c; Md.37; Ek Md.3) ile evli 
olmama kıstası çerçevesinde bağlanması öngörülmüş olan ölüm aylığının (Md. 34/b-3) 
erkek çocuklar aleyhine eşitliği zedelediği düşünülmektedir. 

Yine ölüm yardımları Direktifin kapsamına girmiyor olmakla birlikte genel olarak işlem 
eşitliğinin var olup olmadığı açısından baktığımızda ölen sigortalının çocuklarına yetim 
aylığı bağlanması konusunda kız ve erkek çocuklara farklı şartlar uygulanmakta ve 
kızlara olumlu ayrımcılık yapılmakta olduğunu görmekteyiz. Buna göre; erkek çocuğa 
çalışamayacak durumda malul olması hariç 18 yaşına, orta öğrenim yapması halinde 
20 yaşına ve yükseköğretim yapması halinde en fazla 25 yaşına kadar yetim aylığı 
bağlanırken, kız çocukta evli olmaması ya da bir gelir veya aylığı olmaması koşuluyla 
yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Tüm sosyal güvenlik kanunları açısından yaşlılık aylığına hak kazanma bakımından 
kadınlar ve erkekler arasında yine kadınlar lehine olumlu bir ayrımcılık mevcuttur 
(Bolcan, 2010: 271). Bugün için kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında 
emekliliğe hak kazanmakta iken ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar 
için emeklilik yaşı kademeli olarak hem erkekler için hem de kadınlar için arttırılacak ve 
2048 yılından itibaren her iki cinsiyet için 65 yaş olarak eşitlenecek ve işlem eşitliği tam 
anlamıyla sağlanmış olacaktır.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, 
prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmekte ve eklenen bu süreler emeklilik yaş 
hadlerinden de indirilmektedir (Madde 28). Peki, aynı şekilde bir erkek sigortalı malul 
çocuğunun/çocuklarının bakımını yüklenmiş ise?  Erkek sigortalıların da bu haktan 
yararlanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin işlem eşitliği 
prensibine daha uygun olacağı düşünülmektedir.  

Cinsiyet ayrımcılığı denildiğinde ağırlıklı olarak kadınların mağduriyetinden söz 
edilse de mevzuatımızda erkeklere karşı cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını düşündüren 
uygulamaların da bulunduğu görülmektedir. 

4. Cinsiyet Eşitliği ve Eşit İşlem Farkındalığı Nasıl Geliştirilebilir?

Cinsiyet eşitliği, kamu hayatının her alanında kadın ve erkeklerin eşit gücü, katılımı ve 
görünürlüğü anlamına gelmektedir.  Bunun anlamı, fırsat eşitliği, katılım eşitliği ve elde 
edilen sonuçlarda eşitliktir. Cinsiyet eşitliği iki temel yoldan gerçekleştirilebilir. Bu, ikili 
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yaklaşım olarak da bilinmektedir ve her biri diğerini desteklemektedir:

v	Pozitif Eylem: Cinsiyet eşitsizliklerini çözen ve fırsat eşitliğini artıran özel 
politikalar; 

v	Kurumsal Gündeme Sokma Politikası: Tüm politika alanlarında, tüm faaliyet 
alanlarında ve her düzeyde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için aktif adımların 
atılması.

Pozitif eylem, Türkiye gibi aktif olarak istihdama katılamayan kadınların ağırlıklı olarak 
eş, baba ve oğul gibi aile fertlerine olan ekonomik bağımlılıkları çerçevesinde bir sosyal 
güvenceye sahip olduğu ülkelere ilerici bir yaklaşım sunmaktadır. Kadınların pasif 
sigortalı ve/veya bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sosyal güvenlik hizmetlerine 
erişebildiği koşullarda kadınların erkeklere olan ekonomik bağımlılıklarının sosyal 
güvenlik bağımlılığına dönüşmemesi için öncelikle istihdama katılımının arttırılması ve 
bunun için de istihdama katılımının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Pozitif eyleme örnek olarak verilebilecek ebeveyn izni, çalışan anne-babaların mesleki, 
özel ve aile yaşamlarını uyumlu hale getirebilmelerini ve çocuk bakımının ebeveyn 
tarafından verilmesini sağlayan önemli bir sosyal politika aracıdır. Bilindiği gibi 
hanedeki bakım hizmetini sunan, evlilik veya ebeveynlik gibi nedenlerle işten ayrılan ya 
da çıkarılan, aile bütçesine katkı noktasında ikincil işgücünü oluşturan kişi Türkiye’de 
ve dünyanın pek çok ülkesinde kadındır. İstihdama katılımın ve istihdamda sürekliliğin 
önündeki bu engeller sosyal güvenlik sistemlerince ebeveyn izni ve diğer iş-yaşam 
dengesini gözeten düzenlemeler çerçevesinde kaldırılmaya çalışılmaktadır. Kadınların 
işgücüne katılmasında, çocuk bakım sorumluluğunun baba ile paylaşılmasında ve 
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında kilit rol oynayan 
ebeveyn izni uygulaması kapsamında Türkiye’de yapılacak önemli pozitif eylemler 
bulunmaktadır. Sigortalılık statülerine göre değişen, sınırlı izin süreleri öngören ve 
çocuk bakımında kadının toplumsal cinsiyetçi rolünü esas alan düzenlemeler yerine tüm 
çalışanlar ve hatta çalışamayan kadınlar için erişilebilir ve ekonomik çocuk, yaşlı ve 
engelli bakım hizmetlerinin sunulması bu anlamda önem taşımaktadır. 

İkinci bileşen olan cinsiyet eşitliğinin kurumsal gündeme sokulması, ilk defa 1995 
Pekin’de gerçekleştirilen 4. Dünya Kadın Konferansı’nda bir politika olarak kabul 
edilmiştir. Bu kongreden sonra, Avrupa Birliği politikası haline gelmiş ve Amsterdam 
Antlaşması’yla tüm üye devletler bu prensibi hayata geçirmeye karar vererek daha da 
güçlendirilmiştir. Avrupa Komisyonu’na göre cinsiyet eşitliğini kurumsal gündeme 
sokmanın anlamı şudur:
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“… politikaların belirlenmesinin parçası olan aktörler tarafından bir cinsiyet eşitliği 
perspektifinin politikaların tüm aşama ve düzeylerinin parçası haline getirilmesi 
için politika süreçlerinin yeniden organizasyonu, güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi.”(EU, 2011)

Kurumsal gündeme sokma politikasına ülkemiz için en iyi örneği 2010/14 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi oluşturmaktadır. Anılan genelge ile kamu kurum ve kuruluşları 
ve yerel yönetimlerin hazırlayacakları stratejik plan, performans programları ve faaliyet 
raporlarına kadın-erkek eşitliği yaklaşımının dâhil edilmesi ya da mevzuat taslakları 
hazırlanırken, fırsat eşitliği etki değerlendirilmesi yapılarak taslakların ekinde sunulması 
gibi cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal gündem oluşturmaya yönelik uygulamalara 
gidilmesi amaçlanmıştır.

Kurumsal bazda cinsiyet eşitliği ve işlem eşitliği ilkesi farkındalığının geliştirilmesinde 
belki de aşağıda sıralanan sorulara verilecek cevaplarla gündem oluşturmaya yönelik 
temel adımlar atılabilir.

1. Kurumsal politikalarınız cinsiyeti dikkate alıyor mu ve kadınlar üzerindeki etkisini 
ölçüyor mu?

2. Bu politikalardan kaç kadın ve erkek etkilenmekte ve kaç kadın ve erkek buna 
katılmakta?

3. Kurumsal kaynakların dağıtımı cinsiyetler arasında nasıl gerçekleştirilebilir? (Finans, 
bilgi ve eğitim olanakları, zamanın kullanılması vs.)

4. Kadın ve erkekler için alınabilecek özel önlemlerin göreli faydaları nelerdir?

5. Verili temsiliyet ve kaynak dağıtımının nedenleri nelerdir?

6. Değişim için fırsatlar nelerdir ve değişim nasıl başarılabilir?(EPSU, 2004)

Bir süreç olarak söz konusu farkındalığın geliştirilmesinde yukarıdaki sorulara verilen 
cevaplar kurumsal olarak neyin amaçlandığının tespitinde yol gösterici olmakla 
birlikte alınan sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi ilkesel kararlılığın gelişmesi 
ve farkındalığın yükseltilmesi açısından belirleyici olabilmektedir. Bu noktada sosyal 
güvenlik temelinde üretilen politikalara kadınlar ve erkekler eşit olarak katılabiliyor; 
politikalar ekseninde geliştirilen hizmetlere eşit bir şekilde erişebiliyorlar; kadınların 
ve erkeklerin sahip olduğu sosyoekonomik özellikler gözetiliyor ve farklılıklar yapılan 
düzenlemelere yansıtılabiliyor ve nihayetinde üretilen politika/uygulama/hizmet kadın 
ve erkek için eşit fayda ve sonuç ortaya koyabiliyor olması bu alandaki çalışmalara esas 
olabilecek değerlendirme kriterleri olarak sıralanabilir.
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Sonuç

Kadın ve erkeğin eşitliği olgusu insanlık tarihi ile eş zamanlı gelişen ve kadınların işgücü 
piyasasına artan oranda katılımları ile eşit haklara sahip olma mücadelesini üretim 
ilişkilerine taşıyan ve günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği olarak kavramsallaştırılan 
bir meseledir. Çalışma yaşamında eşitliği tesis etmeye yönelik önemli sayıda çalışma, 
düzenleme, kurumsal yapılanma ve yazın olmasına karşılık konunun hala tartışılabiliyor 
ve beklentilerin hala sıralanıyor oluşu meseleye birçok perspektiften bir arada bakılmasını 
gerektirmektedir. 

 Sosyal güvenlik boyutuyla erkeklerle kadınlar arasında işlem eşitliği ilkesinin aşamalı 
olarak hayata geçirilmesi amacıyla 19 Aralık 1978 tarihinde Avrupa Konseyi 79/7/EEC 
sayılı Direktifi uygulamaya koymuştur. Direktif ile getirilen işlem eşitliği ilkesinin 
etkili biçimde uygulamaya geçirilmesinde yetersiz kaldığı durumlar ATAD’ın içtihatla 
geliştirdiği kurallar devreye girmektedir. Bu kuralların Birlik hukukunda özellikle 
ayrımcılık yasağının gelişim sürecinde belirleyici olduğu ve böylelikle işlem eşitliğinin 
tesisinde ATAD içtihadıyla yeknesak düzeyde ayrımcılığa karşı bir koruma sağlandığı 
gözlemlenmektedir. 

Özellikle dolaylı ayrımcılık halinin mevcudiyetine konu bir hükmün ya da 
hükme dayalı uygulamanın nedeni haklı bir sebeple gerekçelendirilmediği veya 
gerekçelendirilebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ATAD içtihat hukuku devreye 
girmektedir. Bununla birlikte genel olarak çalışma yaşamına ilişkin AB mevzuatında 
derogasyon imkânı veren hükümler, istisnai zorluklarla karşılaşıldığı takdirde 
alınabilecek önlemler ve uyuşmazlıkların âkit taraflar arasında çözümü kuralları dikkate 
alındığında mevzuatın ulusal mevzuatalar açısından esneklik içerdiği de görülmektedir.

Makalemizde uluslararası düzeyde kadını çalışma yaşamında korumaya ve işlem eşitliği 
ilkesi kalkanı ile sosyal güvenliklerini sağlamayı amaçlayan 79/7/EEC sayılı direktif 
ışığında sosyal güvenlik mevzuatımız değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde 
kadınlar ve erkekler arasında eşit fırsatlar konusunda özel bir yasa bulunmamakla beraber 
başta Anayasamızda olmak üzere çalışma hayatına ilişkin kanunlarımızda kadınların 
korunmasına ve erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlamaya yönelik hükümler yer 
almaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde AB Müktesebatına Uyum Ulusal Programı 
dâhilinde yapılan değişiklikler çerçevesinde sosyal güvenlik mevzuatımızın 79/7/EEC 
sayılı AB direktifleri ile büyük ölçüde uyumlu olduğu ancak istisna oluşturan maddelerin 
bulunduğu da görülmektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatımızın uyumlu hale getirilmesi tek başına yeterli değildir. Özellikle 
kadınların daha baştan çalışma yaşamına eşitsiz başlamasına ya da başlayamamasına 
neden olan eğitim, sağlık ve diğer sosyal olanaklara erişim ve kullanabilme imkânları 
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sorgulanmalı ve çalışma yaşamında eşitlik arayışının dayandığı gerçek nedenler doğru 
tespit edilmelidir. Bu değerlendirmeler ve tespitler doğrultusunda Avrupa Birliğinde 
olduğu gibi izlenecek bir “fırsat eşitliğini ana politikalara ve faaliyetlere dâhil etme” 
politikası Türkiye için anlamlı sonuçlara ulaşılabilmesinde belirleyici olacaktır.

Bu anlamda, Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7nci Bakanlar 
Konferansının karar metninin başlığının “gerçek toplumsal cinsiyet eşitliğine 
ulaşmak için hukuk önünde eşitlik ile fiili eşitlik arasındaki uçurumun kapatılması” 
olarak seçilmiş olması da kanun önünde eşitlik ile gerçek yaşamdaki eşitlik olgusu 
arasındaki farklılığa dikkati çeker niteliktedir. Nitekim anılan kararda “mevzuatta 
ve politika geliştirme alanında yaşanan olumlu ve çarpıcı gelişmelere, yasal alanda 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda yaşanan gelişmelere rağmen, gücün 
ve sorumlulukların eşitsiz dağılımı, cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve geleneksel 
toplumsal cinsiyet rollerinin süregelen hakimiyeti nedeniyle ekonomik, sosyal ve 
kültürel kaynaklara eşitsiz erişim gibi nedenlerle uygulamada (fiili) toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasının bir sorun olmaya devam ettiğinin” altı çizilerek “hukuk 
önünde eşitlik ile fiili eşitlik arasındaki farkın kapatılmasının ancak, bu konuya özel 
yasalar, politikalar ve programlar geliştirerek ve bunların uygulanmasının toplumsal 
cinsiyete dayalı bütçeleme dâhil özel önlemler ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana 
plan ve politikalara yerleştirilmesi stratejisi yoluyla sağlayarak gerçekleşebileceği” 
belirtilmiştir.

Bu anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İşte Eşitlik” sloganıyla 
17 Eylül 2010 tarihinde hayata geçirilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” adlı AB Eşleştirme Projesiyle Türkiye’de kadın haklarını garantileyen yasal 
çerçeve ve Avrupa standartlarına nihai uyum için önemli çaba gerektiren toplumsal 
cinsiyet eşitliği konularında bir farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Projede 
bu hedefe ulaşılabilmesinde farkındalık yaratmanın yasal müdahalelerden çok daha 
önemli olduğunun önemle altı çizilmektedir.  Sosyal güvenlik boyutuyla da konunun 
kamuoyunun gündemine taşınmasının ve tartışılmasının sosyal güvenlik mevzuatımızın 
toplumsal cinsiyet eşitliği müktesebatı ile bu alandaki Avrupa içtihat hukuku ile 
uyumlaştırılması kadar önemli olduğu düşünülmektedir..

Yine uyumlu bir mevzuat politikası kadar önemli bir diğer konu da kurumların gerek 
dayanağı yasal düzenlemelerin gerekse geliştirdikleri uygulamaların kadın ve erkek 
üzerindeki etkisini ayrı ayrı değerlendirip kadın ve erkeğin gerçek anlamda yasadan/
uygulamadan faydalanabilmesini sağlayacak kurgulama gücüne sahip olabilmesidir. 
Bunun anlamı kadınlar ve erkekler tüm karar organlarına eşit şekilde katılabiliyor; cinsiyet 
temelinde her türlü ayrımcılık reddediliyor ve geliştirilen kurumsal politikalar toplumda 
kadınlar ve erkeklerin rolleri hakkında var olan klişe ve önyargıların sonlandırabiliyor/
değiştirebiliyor olmasıdır.
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Aksi bir tablo erkeklerden oluşan karar organlarının kadınların kendileri ile ne denli eşit 
olabileceğini tek taraflı olarak belirlediği kendi içinde eşitsiz bir oluşum sergiler ki bu 
eşitlik söylemi ile daha baştan çelişen bir yapılanma olarak eşitsizliğe dayanak oluşturur. 
Bu dayanağın varlık gösterdiği tüm karar alıcıların ve kurumların “cinsiyet eşitliğini” 
daha uzun yıllar tartışmaya devam etmek yerine samimi ve etkili adımlar atması işlem 
eşitliğinin ilkesinin her alanda hayata geçmesi için kaçınılmaz görülmektedir.
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