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Sabah Oturumu: 

Urfa, Giresun, Denizli, Antalya, Çanakkale, İzmir illerinden gelen kadın örgütlerinin katılımı ile 

toplantı gerçekleşti. Örgütler aktiviteleri hakkında genel bilgiler verdiler ve illerindeki kadın 

istihdamına yönelik, proje ve girişimler ile kamu kurum ve aktörlerinin çalışmaları ile 

yaklaşımlarını anlattılar. 

KEİG Merkezi’nin örgütlenmesine yönelik projenin tanıtımı gerçekleştirildi (slaytları mailin ekinde 

bulabilirsiniz). 

11 ilde gerçekleştirilecek çalışma konusunda il seçiminin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik soru 

üzerine, özellikle yeni sanayi ve endüstri politikası çerçevesinde ortaya çıkacak üretim 

akslarından özellikle kadın emeği yoğun olanların kapsanmasına çalışıldığı cevabı verildi. 

Bunun üzerine çalışmanın kırsal kadın emeğini kapsayıp kapsamadığı üzerine bir 

değerlendirme yapıldı. Kırsal kadın emeğinin kategorik olarak dışlanmadığı, iller ve periferisinde 

belirgin kırsal kadın emeği olgusu ile karşılaşılacağı ve bunun da çalışmaya dahil edeceği 

belirtildi. Bu noktada Karadeniz illerinin proje illeri içinde yer almamasının bir sorun olabileceği 

tespit edildi. Bu illerden bir kısmının dahil edilmesi ya da ayrıca bir proje konusu yapılmasının 

uygun olabileceği sonucuna varıldı. 

 

Projenin operasyonel zorlukları bulunduğu üzerine uzun bir tartışma yapıldı. Her ilde sayılan  

tüm kamu kurumları ile görüşme yapılmasının randevu almadan raporlama sürecine kadar proje 

takviminde ciddi gecikmelere yol açabilecek aksaklık riski barındırdığı uyarısı yapıldı. Bu 

noktada kimi pratik önerilerde bulunuldu. Kamu kurumlarına yönelik bir bilgi formu hazırlanması 

ve yerel kadın örgütlerinden destek alınması, illerle ilgili kadın emeği konusunda yapılmış 

çalışmaların brieflerinin çıkarılması, her ilde her kuruluş ile görüşme gereğini ortadan kaldıracak 

ön analizler gerçekleştirilmesi, Kadın Dostu Kentler projesinin Yerel Eşitlik İstihdam Kurulu 

raporlarından yararlanılması bunlar arasında yer aldı. Kadın örgütleri çalışmanın hangi 

aşamalarında ne şekilde katılım sağlayacaklarını netleştiremediklerini ifade ettiler. 

 

Araştırmanın ele aldığı konular itibariyle kapsamının gerçekleştirilemeyecek kadar geniş olduğu, 

bu kapsamın yapılabilir şekilde yeniden düzenlenmesi ve daraltılması gereği belirtildi. 

(Kadın örgütlerinin kendi aktiviteleri ve illerindeki çalışmalar konusundaki anlatımlarını daha önce 

gerçekleştirilen bölgesel toplantı notlarıyla da birleştirerek ayrı bir rapor hazırlanacak.) 



KEİG toplantısına katılan kadın örgütlerinin kadın istihdamı konusundaki çalışmalarının küçük 

ölçekli, bireysel ve gündelik geçim kaygısı yönlendirmesi altında şekillenmekte olduğuna dikkati 

çekildi. Bu örgütlerin kadın emeği konusunda bu ölçek ve perspektifin ötesinde bir değişim 

yaratma çabasının aktif katılımcıları olmak isteyip istemedikleri sorusu soruldu. Bu örgütlerin 

halihazırdaki çalışma şekillerini sürdürmelerinin asıl arzuları olabileceğini, bu noktanın 

netleştirilmesinin kritik olduğunu vurgulandı. 

 

Öğleden Sonra Oturumu: 

Gülay Toksöz, Sanayide Yeni Teşvik Sistemi ve Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı’nı kadın 

emeğinin ele alınışı ve kadın istihdam ve emeğine dair muhtemel sonuçları açısından 

değerlendirdiği bir sunuş yaptı. 

 

Kadın işgücüne katılım rakamlarının düşük olmasının aslında kadınların işgücü piyasası dışında 

kaldıklarını gösterdiğini ve bu rakamın ancak 2000’li yıllarda AB üyeliği perspektifi sayesinde bir 

sorun olarak tartışılmaya başlandığını belirtti. Kadın istihdamının artırılması ve işgücüne 

katılımının genişletilmesine yönelik olarak kamu politikası bağlamında sık sık önerilen iki temel 

stratejinin, kadın istihdamının desteklenmesi ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması 

olduğunu söyledi. Oluşturulması süresinde emek örgütlerinin bir sene kadar önce çekildiği ve 

kamu istihdam politikasına 2023’e kadar yön vermesi beklenen Strateji Belgesi’nin dört politika 

ekseni içerdiği aktarıldı. Bunlar, eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, esnek istihdam ve 

çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, kadınlar ve gençler gibi özel politika geliştirilmesi 

gereken kesimlerin istihdamının artırılması ve istihdam sosyal koruma ilişkisinin yenilenerek 

güçlendirilmesi. Emek piyasasının katılığı varsayımına dayanan esnekleşme ihtiyacı tespiti 

aslında tüm tasarıya yön veriyor diyen Toksöz, Taslakta özellikle iş güvencesi yerine istihdam 

güvencesi kavramının ikamesine dönük ısrara dikkat çekti. Genel olarak 2011 versiyonuna göre 

belgeden çalışanlar ve kadınlar lehine olan pek çok ifade ve politika önerisinin çıkarılmış 

olduğunu gösterdi. Esnek çalışma biçimlerinin, belirli zamanlı, kısmi zamanlı, uzaktan, çağrı 

üzerine, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici çalışma biçimlerini kapsadığını ve bu çalışma 

biçimlerinin hakimiyeti altında güvenceli esneklik vaadinin ortaya konduğunu söyleyen Gülay 

Hoca, buna “esnek güvence” demenin daha doğru olduğuna parmak bastı. Uluslararası 

çalışmaların kısmi zamanlı çalışanların saat ücretlerinin dahi tam zamanlı çalışanlardan düşük 

olduğunu gösterdiğini, özellikle düşük ücretli ve düşük vasıflı işlerde kısmi zamanlı çalışma 

düzenlemelerinin yaygın olduğunu aktardı. Belirli zamanlı işlerde özellikle gençlerin deneyim 

kazanacakları ve daha sonra belirsiz zamanlı sözleşmelerle çalışmaya başlayacakları 



yönündeki argümana, belirli zamanlı işlerde çalışanların yalnız ⅓’ünün sonrasında sürekli işlere 

geçtikleri yönündeki araştırma sonuçları ile itiraz etti. Kadınlar için ise belirli zamanlı, kötü 

koşullu işlerin tersine çevrilmeyecek bir eve dönüş sürecine yol açma, cesareti kırılmış işsiz 

yaratma olasılığının daha da yüksek olduğuna vurgu yaptı. Eğreti çalışma biçimleri olarak 

isimlendirilebilecek esnek çalışma biçimlerinin istismar nedeni ile kısıtlanabileceği ibaresinin 

taslaktan çıkarıldığı belirtildi. Belirli zamanlı çalışmanın tekrarlanabileceğinin belirtildiğini, kısmi 

zamanlı çalışmada ise fazla mesai istenebileceğinin Taslakta yer aldığını söyleyerek bunun 

aslında tam zamanlı olan işlerde çalışma koşulları ve ücret ile faydaların kısıtlanması amaçlı 

esnek çalışma statülerinin geçerli kılınabileceğini ortaya koydu. 2025 yılı itibariyle kadın 

istihdamında yüzde 35 seviyesi hedeflendiği söylenmekle beraber aşamalar ve politikaları 

içeren bir yol haritasının bulunmadığına işaret etti. 

 

Çocuk bakımı veren aile ve işyerlerine teşvik vermeye dönük olan ifade taslaktan çıkarılmış. 

Yaşlılar için hobi evleri kurulması öngörülüyor ancak yaşlı ve huzur bakımevlerinin kurulması ile 

ilgili herhangi bir hazırlık yok. Yaşlılara aile içinde bakılacaksa ailenin kadın olduğu 

unutulmamalı.  Çalışan kadına yönelik çocuk bakım destek ödemesi ifadesi yie çıkarılmış. 

Ancak ödeme yapmaya dayalı olan bu model de aslında piyasadan alım yapılmasını 

gerektiriyordu. Kamu kurum ve kreşlerden özel sektör çalışanlarının da yararlanabilmesi 

öngörülmüş. Özel sektörden de kreş hizmeti alınacak. Zaten kamu kurumlarının yeterli kreşi yok 

ve bu mekanizma da özel sektöre kaynak aktarımı yapacak. 

 

Şirketlerde ayrımcılık ve cinsel tacizi önlemeye yönelik AB düzenlemeleriyle uyum sağlanacağı 

belirtilmiş idi ancak taslağın yeni halinde sadece psikolojik taciz (mobbing) konusunda 

düzenleme var. 

 

Yine “kadının çalışmamasını teşvik eden düzenlemeler gözden geçirilecektir.” Ve “kadın işgücün 

pahalı kılan düzenlemeler kaldırılacak ve analık izni babalara da tanınacaktır” ifadeleri 

çıkarılmış. Halbuki sembolik de olsa ebeveyn izni düzenlemesi eşitlik açısından önemli. 

 

Sanayi Teşvik Paketi: 

1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yayınlandı. 6 yatırım bölgesi gelişmişlikleri itibariyle 

sıralanmış ve 6. Bölge, en az gelişmş sayılan güneydoğu anadolu bölgesi. Paket, genel, 

bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için teşvikler öngörüyor. Teşvikler, vergi, prim 

indirim ve istisnaları ile yatırım yeri tahsisi, faiz indrimi gibi araçlar içeriyor. Daha çok teknojoli 



yoğun olan yatırım alanlarının desteklenmesi sözkonusu. En az gelişmiş sayılan 6. Bölgenin bu 

ilkeden bağımsız olarak, tekstil sanayi alanında desteklenmesi düşünülüyor. O kadar ki Zafer 

Çağlayan’ın kendi ifadesi ile bu bölge Çin, Bangladeş ve Vietnam ile yarışır hale gelecek (ucuz 

emek açısından). 

 

Teşvikler istihdamın artırılması açısından ne kadar etkili olur? 667 TL lik asgari ücret için işveren 

toplam 1.075 TL lik bir ödeme yapıyor. Bu fark kapansa istihdam artar mı? Kadın istihdamı mı 

yoksa birincil geçindirici sayılan erkeklerin istihdamı mı yükselir? Bir de pekala işverenin kendi 

prim payına kadar yapması gereken yasal ödemeleri işçinin maaşı içinden aldığı örneklerle 

halihazırda sıklıkla karşılaşıyoruz. 

 

Kadın istihdamı ile ilişkili olarak desteklenmesi hedeflenen sektörler arasında tekstil-

konfeksiyon, finans, turizm ve eğitim var. Bunlardan finans ve eğitim alanlarında zaten 

kadınların istihdamdaki payı neredeyse erkeklerinki ile aynı, sadece üst kademelerde eksiklik 

var. Bunun dışında çocuk bakımı ile ilgili olarak kadın çalışanlara destek verilmesi konusu 

sadece turizm sektörü istihdamı ile ilişkilendirilmiş. 

 

Kadın istihdamının geliştirilmesi ve yükseltilmesi ile ilgili en kritik nokta pozitif ayrımcılık 

uygulamalarının geliştirilmesi. Çünkü birikimli eşitsizlikler, pozitif ayrımcılık gerektirir. Bununla 

beraber kız çocukları ve kadınlar sınavlarda daha başarılı oldukları halde kamu kurumlarına 

avantajlı pozisyonlarda girişte erkeklerin çok arkasında kaldıklarını görüyoruz. Bu demektir ki, 

pozitif ayrımcılık değil kadınlara yönelik kamu istihdam politikasında ayrımcılık uygulanıyor. 

Halbuki, eşit vasıflara sahip olunan hallerde erkek adaylar  yerine kadınların tercih edilmesine 

dayalı bir sistem oluşturulmalı. 

 

12 haftalık analık iznini izleyen dönemde 2 yıllık ücretsiz analık izni öngörülüyor. Bu kadın 

istihdamı açısından olumsuz. Onun yerine altı aylık ücretli ebeveyn izni getirilmeli. Bu  noktada 

SHÇEK eylemplanı ve yol haritasının da evde bakım üzerine kurulu bir sistem hedeflediği ve 

aile dediğimizin burada kadından ibaret olduğu unutulmayarak kurumsal bakım hizmetleri 

seçeneği üzerinde durulmalı. Çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması ile ilgili belediyelere 

sorumluluk yükleyen düzenlemeyi ise Anayasa Mahkemesi iptal etti. 

 

Didem Akan - UNICEF: 



Çocuk bakımı için piyasadan hizmet almak yerine yerel yönetimler kanalıyla bazı girişimlerin 

yapılması noktasında Anayasa Mahkemesi’nin kararı nedeniyle belediyeler konusunda 

sıkışıyoruz. Yerel yönetimlerde diğer paydaşları düşündünüz mü? 

 

Gülay Toksöz: 

Hükümet istiyorsa çok rahat yasal bir düzenleme yaparak bu sorunu aşabilir. Diğer yandan 

bakım hizmetleriyle ilgili alternatiflerin neler olabileceği konusunun çok tartışılabilecek bir konu 

olduğunu düşünüyorum. 

Ben şu soruyu sormak istiyorum: Güneydoğu’daki durumu daha yakından bilen arkadaşlar var 

mı? Sanayi teşvik uygulamasının etkilerinin bölgede kadın istihdamına dair etkilerinin neler 

olabileceğine dair bir görüşü olabilir mi? 

 

Özge Berber Ağtaş- ILO Türkiye Ofisi: 

Yaklaşık 1,5 yıldır Maraş, Adıyaman, Antep, Malatya illerini kapsayan bir ortak program 

yürütüyoruz BM Ortak Programı. Tekstil sektöründeki KOBİlerle ilgili çalışma yürütüyoruz. 

Ordaki kadın istihdamının durumunu ölçmeye yönelik bir rapor hazırladık. O rapordan elde 

ettiğimiz veriler üzerinden KOBİlerde çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. 

Ordaki çalışmalarımızdan çıkardığımız önemli noktalar var. Bir kere işverenlerin kalifiye eleman 

bulamamakla ilgili şikayetleri var, ciddi sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Ayrıca, özellikle 

konfeksiyon alanında kadın çalışana ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar.  Bölgedeki genç kadınlar 

evlenene kadar bu işlerde (2-3 yıl kadar) çalışıyorlar. Ancak özellikle belirtilmesi gereken; 

kadınların çalışma ortamları çok kötü. Eğer sosyal koruma sisteminden bir şekilde 

yararlanıyorlarsa sigortaları yatırılmıyor ve erkeklerle aralarındaki ücret farkları çok büyük, 

çalışma süreleri çok uzun, kadına ikinci sınıf çalışan gözüyle bakılıyor. Öte yandan ulaşımla ilgili 

sıkıntılar var. Çalışma saatleri uzun ve servislerle ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor, 

muhafazakar bir yapı hakim ve işten geç çıkma sorun yaratıyor. Özetle bir yandan sektörün 

kadın emeğine çok ihtiyacı var. Öte yandan sağlanan koşullar o kadar kötü ki, bu ihtiyacın 

karşılanması zaten mümkün değil. Çalışma koşulları iyileştirilmeden kadın istihdamının 

artırılması mümkün değil. 

 

Ülker Şener-TEPAV: 

Amasya, Mamak gibi bölgelerde yaptığımız çalışmalardan biliyoruz ki esnek çalışma sadece 

devletin ve işverenlerin bir dayatması değil aslında kadınların da bir talebi. Kadınların istedikleri, 

yarı zamanlı bir iş. Ev işleri kadınlar tarafından benimsenmiş ve 4 saat dışarda, geri kalanında 



evde çalışırım düşüncesi yaygın. Çalışma koşulları çok ağır ve böyle olduğundan burada bir 

iyileşme sağlanmadan kadın istihdamının artırılması beklenmemeli. Çalışma saatleri çok uzun, 

servisler yok, yemek,sigorta vs. bir sürü sorun alanı var ve bu soruna müdahale edilmedikçe 

kadın istihdamını artırmak mümkün değil. Teşvik paketine baktığımızda turizmin örneğin 5. 

bölgede (Orta Anadolu) kadın istihdamını artırmayacağını düşünüyorum. Bir de bölgelerde 

erkek işsizliği de o kadar yoğun ki, var olan işlere erkeklerin gideceğini düşünüyorum.  Özetle 

özellikle Orta ve Doğu, Güneydoğu Anadolu’da turizmin desteklenmesi kadın istihdamını 

artırmaz; açılan işlere erkekler yerleşeceklerdir. Esnek çalışmanın da muhafazakarlaşmayla 

paralel olarak daha fazla talep edileceğini düşünüyorum. 

 

Şükran Doğan-Emek Partisi: 

İki istihdam paketini de incelemiştim. Kafamdaki soru şu: Esnek çalışmanın meşrulaştırılması 

için kadın ve gençlerin kullanılması mı söz konusu? Ancak gözümden kaçırdığım bir şey bu 

soruyu yeniden sordurdu bana. Çalışma saatlerinin uzatılabileceği ile ilgili madde aslında bunu 

kadınlar üzerinden meşrulaştırarak erkeklerin de bu alana dahil edilmesinin planı yapılıyor. Tüm 

Türkiye’nin Çinleştirilmesi meselesi herhalde herkes tarafından görünen bir şey diye 

düşünüyorum. Bu teşvik primlerinin nasıl sonuçlandığına ilişkin bugünlerdeki en canlı örnek 

herhalde Key Tekstil işçilerinin kapının önüne konulmasıdır. Teşviklerle birçok yerde işyeri açan 

Key Tekstil, alacağını aldıktan sonra işyerini kapatabiliyor. Aslında kadınları bir yandan dışarıya 

çıkarma düşüncesinin yanında 'nasıl daha iyi sömürebiliriz'in planlarını yaptıklarını görüyoruz.  

 

Esra Belen-TİSK: 

Esnek çalışma biçimlerinin çok olumsuz bir çalışma biçimi olarak gösterildiğini düşünüyorum. 

Biz işveren kesimi olarak etkin sosyal güvenlik sistemleri, hayat boyu öğrenme ve aktif işgücü 

politikaları çerçevesinde bir güvenceli esneklik olarak savunuyoruz ve dile getiriyoruz. Bu 

Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi’nin de ana dayanaklarından birini oluşturuyor. Ayrıca bu sadece 

devlet ve işveren kesimi tarafından piyasanın kadınlara bir dayatması olarak da görmemek 

lazım. İş ve ailenin uyumlaştırılması açısından kadınlar için ciddi bir alternatif yarattığını 

düşünüyorum. Bir de esnek çalışma ömür boyu süren bir çalışma biçimi olarak düşünülmemeli. 

Hayatımızın belli dönemlerinde bu çalışmayı kabul ediyoruz. Bu gençler için de böyledir.  

Çocuk bakımı konusunda 6 aylık ücretli ebeveyn iznin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Bu tür 

kadını korumaya yönelik düzenlemelerin ne tür sonuçları olduğunu da bakmak lazım. Yani 

acaba biz kadınları koruyalım derken istihdamdan dışlanmalarına mı neden oluyoruz, bunu da 

bir düşünmek lazım. Zaten bizde analık izni 2 hafta daha uzun. Genç bir nüfusa sahip 



olduğumuzdan bu durum bizim için daha da ciddi ve bunun bir maliyeti var. Diğer yandan çocuk 

bakım hizmetleri ile ilgili maliyet sadece işverenlere yüklenmemeli, sosyal taraflar arasında 

paylaşılmalı. Eğer bu noktalarda ısrarcı olunursa, işverenleri kadın istihdam etme konusunda 

daha da caydırabileceğini düşünüyorum. 

 

Çalışma saatleri uzun deniliyor; ancak biz kayıtlı sektörü temsil ediyoruz ve söylediğiniz şey 

kayıtdışı sektörde bir sorun olarak yaşanıyor, kayıtdışı sektörü ilgilendiren bir konu bu. Ayrıca 

kayıtdışı sektörün daraltılmasına yönelik çalışılması gerektiğini de düşünüyoruz. Söylenen bir 

şey de part-time çalışanların fazla mesai yapabilmesi meselesi. İş Kanununda esnek çalışmayla 

ilgili birtakım düzenlemeler var; ama maalesef bunların bir kısmı uygulanamaz durumda. Bu 

düzenlemeler yapılırken AB direktiflerine uyum esas alındı. Ama bir bakıyorsunuz AB 

direktiflerinde getirilmiş olan düzenlemelerden daha kötü bir şekilde düzenlenmiş durumda. 

şimdi fazla çalışmayla ilgili, kişinin fazla mesai yapması karşılığını almadığı anlamına gelmez ki.  

Biz işveren kesimi olarak bazı aksaklıkların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Güvenceli 

esnek çalışma biçimlerinin, kadının çalışma yaşamından belli zamanlarda yararlanabileceği, 

çalışma yaşamından kopmasını engelleyecek çalışma biçimleri olduğunu düşünüyorum.  

Son olarak, özellikle belirli dönemlerde –genellikle kadınların iş piyasasından çekildikleri 

dönemlerde- esnek çalışma kadınların iş piyasası ile ilişkilerinin korunmasını sağlayacaktır diye 

düşünüyoruz.  Tam zamanlı, belirsiz süreli sözleşmeyle çalışmak çok ideal bir durum elbette ki; 

ancak bu maalesef her zaman sağlanamıyor. Piyasa, üretim biçimi vs. birçok şey değişti. Buna 

bağlı olarak da esnek istihdam biçimi kaçınılmaz olarak artık gündeme geldi. Bunu kabul etmek 

ve güvence ayağıyla birlikte dengeli bir biçimde düzenlemek gerekiyor.  

 

Handan Çağlayan: 

Kavramlar bazen çok kritik rol oynayabiliyor. Güvenceli esneklik kavramı kullanılıyor ve insanın 

aklına olumlu şeyler getiriyor. Bu noktada “esnek güvence” kavramının bir boşluğu 

doldurduğuna inanıyorum. Tekstil sektöründe işveren sigorta priminin kademeli indirimine dayalı 

politikanın 28.000 kadının yeni istihdamını sağladığını söylediniz; ama tekstilde kadın zaten 

sigortasız çalışıyor.  

 

Şemsa Özar: 

Tarafların, kendi taraflarını savunma haklarına her zaman saygılıyız ve buna açığız. Ancak biz 

de öğretim üyesi olarak sahada birtakım araştırmalar yapıyoruz ve orada karşımıza çıkan bazı 

gerçekler var, yani bu söylemlerin dışında birtakım gerçekler var. Şimdi TİSK’in içindeki tüm 



işverenlerin bütün yasal sorumluluklarını yerine getirdiklerine yani inanmak isterim tabii. Bizim 

yaptığımız araştırmalarda şunu çok görmeye başladık: Mesela işçi kadınlara soruyoruz sigortalı 

mısın diye. Evet sigortalıyız diyorlar. Kaç lira maaş alıyorsun diyoruz, 550 TL. Asgari ücret 550 

TL değil diyoruz, evet diyor, sigorta primini işveren benden alıyor. Şimdi, uygulanamıyor 

dediğiniz esnek güvence aslında çoktan hayata geçirildi. Biz işverenin kendi sigorta prim payını 

işçiden aldığını zaten biliyoruz. Kreş sorumlulukları yalnız yüzde 50 oranında yerine getiriliyor. 

Bakan kendisi söyledi bunu. Bu kadarcık bir sorumluluk var ve bu bile yerine getirilmiyor. Ben 

KEİG’in bu yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen -herhalde TİSK üyesi değiller- işletmelerle 

de yasal sorumlulukları yerine getirmeleri üzerine bir kampanya düzenlemesini son İstanbul’da 

yaptığımız toplantıda da önerdim. Bunun gibi maaş ödemeleri, kreş, yuva vb. yasal 

sorumlulukları sadece kayıtdışı sektörün değil, kayıtlı sektörün de yerine getirmediğini 

görüyoruz. 

 

Gülay Toksöz: 

Çocuk bakımı konusunda sadece işverenin katkısına dayalı bir model olamayacağı çok açık. Bu 

durumda zaten yalnızca çalışan küçük bir kadın kesimi bundan faydalanabilir. Bu kesinlikle, 

kamusal olarak çözülmesi gereken bir mesele. Bu noktada ortak katkıya dayalı bir model söz 

konusu olabilir. İşçi, işveren ve yerel yönetim katkısıyla ortak çözümler geliştirmek için çocuk 

bakım hizmeti noktasında bir model geliştirilebilir. Ben kreş sorumluluğunu yerine getiren 

işverene vergi muafiyetinin de anlamlı bir tedbir olarak verilebileceğini düşünüyorum.  

Esneklik konusu açıldığında ima edildiği gibi biz tek tip bir çalışma biçimi peşinde değiliz. Elbette 

insanların bazen esnek, kısmi çalışma şeklini talep etmesi söz konusu olabilir. Ancak kadınların 

çocuk bakımı ile bu kadar bağlandıkları bir ortamda kadınların tercihinden ne kadar 

bahsedebiliriz? Şu halde kadınların çocuk bakımını üstlendikleri bir durumda hiçbir zaman tam 

zamanlı çalışamayacaklarını görüyoruz. Üç çocuk ve benzeri perspektiflerle aslında ortaya 

koyulan kadın emeğine yönelik genel bir hayat görüşü ve bu kurumlaşıyor. Bu böyle olduğundan 

esnek ve kısmi çalışmanın kadınlar için egemen bir biçim haline gelmemesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Ne yazık ki gidişat o yönde. 

 

Katılımcı: 

Sorum, kamuda esnek çalışmanın kadınlar açısından yansımaları üzerine ne düşüyorsunuz? 

Ben kamudayım kendim de görüyorum ama var olan süreci siz değerlendirebilir misiniz? 

 

Gülay Toksöz: 



Ne yazık ki değerlendiremem. Bu oldukça geniş bir konu. konunun ayrı pek çok boyutu var. 

Sağlık kısmını farklı eğitim kısmını farklı değerlendirmeliyiz. Bu konuyla ilgili çalışma yapan bir 

arkadaşım, öğretim üyesi arkadaşımız buradaydı, Seyhan Erdoğdu  ama bu oturumu 

katılamadı. O olsaydı muhtemelen sizin sorunuzu daha iyi cevaplardı, daha geniş bir açıklama 

fırsatı doğabilirdi. Kusura bakmayın o yüzden lütfen. 

 

Esra Belen- TİSK: 

TİSK’le ilgili olarak bir bilgi eksikliğini gidermek istiyorum.Bize üye işyerleri ihracata dönük, 

büyük ölçekli ve işçi sendikalarıyla toplu iş sözleşmesi bağıtlayan işyerleridir.Dolayısıyla bizde 

ücreti düşük gösterme, sigorta bedelini sen yatır gibi bir uygulama mümkün değildir. Tüm 

yükümlülükler yerine getirilmektedir. Bundan dolayı bir haksız rekabetle karşı karşıyayız. Hatta 

bizim büyük işletmelerimiz çocuk bakım hizmeti konusunda bir yasal yükümlülük olmasa dahi bu 

tür bakım yerleri de açabilmektedir. Tabi ki esneklik konusu ulusal istihdam stratejsinde 4 temel 

dayanaktan biri. Biz işveren  kesimi olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama zaten işsizlik 

gibi bir sorunu çözmek tek bir politika önerisi ile olabilecek birşey değil. Mutlaka politikaların bir 

bileşimiyle çözülebilecek komplike bir mesele. Sadece tabiki esneklikle de çözmek mümkün 

değil. O konuda görüşünüze katılıyorum. 

Teşekkürler. 

 

Ekin Sarıakın-DİSK: 

TİSK haksız rekabetten ve “bizde böyle yasa dışı uygulamalar olmaz” dese  de taşeron 

uygulamasının olduğu en yaygın olduğu yer büyük şirketler. Somut olarak bunları görüyoruz. 

Verilerde görebildiğimiz birşey değil ama uygulamada karşılaşıyoruz. Her ne kadar güvenceli 

esneklikten yana olduğunu söylese de ama mümkün mertebe taşeron çalıştıralım, işverenin 

maliyetini minimize edelim ve mümkünse devlete yükleyelim, fikrinde her zaman diretiyorlar.  

 

Esra Belen- TİSK: 

Ayrılmak zorunda olduğum için cevap vermek istedim. karşılıklı olsun istemiyordum ama. 

Taşeron meselesi 4857 sayılı iş yasasında düzenlenmiş durumda. Alt-işveren Asıl işveren 

ilişkisinin kurulması o kadar güç ki biz bunu özellikle taşeron çalıştıralım ve bir takım 

yükümlülüklerden kurtulalım diye uygulamıyoruz. Bu madde hatta o kadar katı ki kamu bile alt-

işveren çalıştıramaz hale geldi. Bu madde kapsamından kendisini dışarıda tuttu. Asıl-alt işveren 

ilişkisinin kurulması için 7 tane kıstasın olması gerekiyor, o kadar kolay kurulmuyor. Ayrıca da 

bunu gene alt-işverenin bulunması asıl işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor.  



 

Ekin Sarıakın-DİSK: 

O halde asıl-işveren alt işveren ilişkisi uygulamada bunu yapıyor. Düzenlemelere de uymadan 

bunu yapıyor. 

 

Esra Belen- TİSK: 

Biz uyguladığımızı iddia ediyoruz. 

 

Nesrin- Başkent Kadın Platformu: 

İyi örneklerin ortaya çıkarılması gerekiyor. biraz bunlar üzerinde de durmalıyız. esnek zamanlı 

çalışmalar bir seçenek olarak olmalı. Tüm bilgiler için teşekkür ederim. 

 

Mustafa Şahin-TBMM: 

Yeni teşvik sistemini üzerine ne kadar tartışıldı bilemiyorum ama belki Şemsa hocamın 

sorusunu tartışmak üzerinden geliştirebiliriz. Yeni teşvik sisteminden devam edebiliriz. Bu bölge 

belirlenimlerinden atmışa yakın gösterge üzerinden iller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine 

göre sınıflandırılıyor. Bu göstergeler acaba cinsiyet duyarlı mı diye bakılabilir. bu şekilde 

belirlenebilir mi? Bu ilin istihdamından katma değerine, altyapısına bir dizi kalkınma tartışmaları 

içinde hatırlanabilecek gelişmişlik göstergeleri bunlar. Sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri, 

cinsiyet duyarlı bir yerden gözden geçirilebilir. bu olursa, kaynak harcama öncelikleri ve tahsis 

anlamında cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldıracak politikalar da tasarlanabilir. Bu teşvik 

sisteminin bölgesel asgari ücret tartışmaları öncesi bir tartışma olduğunu düşünüyorum. 

Bununla birlikte kıdem tazminatı konusu da önemli. Bunlar mevzi alanları mı yoksa esnetilebilir 

mi?  

İşletmelerin bazı yükümlülükleri de yerine getirebilmesi için kâr etmeleri lazım. Kâr çıkmazsa 

vergi de çıkmaz. Dış açık konusunu da hesap etmek gerekiyor, teşvik paketini anlamak için. 

örneğin bu paket bana daha üretim odaklı geliyor. Dış açık sorununun çözümü için aramalı 

ithalatını belirli ölçülerde ikame edecek bir ihtisaslaşma özendirilebiliyor. Belirli ölçülerde 

istihdamın artması, katma değerin artması noktasında bir teşvik. Son tahlilde bu türde teşvik 

paketlerinin etkin olacağını düşünmüyorum.  

Bu teşvik politikası mekanik bir görüşe dayanıyor. Üretimin girdileri vardır ve onlar ucuzlarsa 

üretim artar gibi. Arkadaki daha önemli olan toplumsal boyut görülmüyor. Bir bölgede bir üretim 

faaliyeti, yatırım dinamizmi yakalanacaksa o bölgedeki toplumsal ilişkilerin bütünlüğü içinden 



bakmak lazım. Cinsiyet, Sınıf, Etnisite Kültürel Eğilimler, vs. Buna rağmen toplumsal cinsiyet 

açısından sunulmuş fırsatlar var diyebiliriz kısmen. 

 

Bu paketteki gibi teşvik sistemleri kurmakla sermayeye doğrudan nakit para vermek arasında 

aslında bir fark yok. İster vergi indirimi ister faiz indirimi, prim indirimi, yer tahsisi olsun. Ama 

doğrudan sermayeye kaynak aktarmak isteseniz bu ideolojik olarak kabul görmez ve siz de 

böyle bir yola başvuruyorsunuz. Bakıldığında, sermaye kesimine büyük bir kaynak aktarımına 

hazırlanıldığını görüyoruz. Bunun arifesindeyiz. Bunun dışında paketin mikro etkileri elbette 

tartışma konusu edilebilir. 

 

Katılımcı: 

Çalışanların özel sigorta yapmaya yönlendirilmesinden bahsedebilir miyiz? 

 

Gülay Toksöz & Mustafa Şahin: 

6. bölgede işçi-işveren sigorta primini ve gelir vergisi stopajını devletin üstlendiğini önceki 

bölümde tartıştık. İşverenin cebinden 660 TL’lik bir şey çıkıyor. İşçinin eline geçen de 630 TL. 

yani 1077 TL’nin büyük bir kısmı zaten kaldırılmış oluyor. Peki bu altıncı bölgede kadın 

istihdamını arttırır mı konusunda Handan dedi ki, orada kayıtlı çalışma zaten çok az. Yani kayıtlı 

çalışmaya yapılacak bu tür bir destek bölgede çok etkili olmayabilir. Ancak, teşvik sadece 

bunlardan da oluşmuyor. Yer tahsisi gibi somut düzenlemeleri de içeriyor. Bu bölgede daha 

önce teşvik ve yönlendirme ile bireysel girişimler gerçekleştirildi. Bunların hemen hepsi iflas etti. 

Bu kez bunun ötesinde kümelenme etkisi ile bir başarı sağlanmaya çalışılıyor. Ulaşım, 

hammadde ve işgücü temini, altyapı gibi temel bazı parametrelerde de önemli iyileşmeler 

yapılarak bir sermaye kümelenmesi yaratılmak isteniyor. Bunun istihdam açısından sonuçları ne 

olacak? Sonuçta uzun zamandır istihdam yaratmayan bir büyümeden bahsediyoruz. 

 

Şemsa Özar: 

Aslında o bölgede komşularla olan politik durum çok belirleyici olacak. Çünkü teşvik yasasında 

yerel sermayedarı beklemiyor. Örneğin Suriye. Buradan Ortadoğu’ya bir ticaret kanalı 

açılabilirse durum iyiye gidebilir. Eğer bu olmaz da orada tam bir katastrof durumu ile 

karşılaşırsak bir şey bekleyemeyiz. 

 

Nevra Akdemir: 



Önerilerin çerçevesini çizelim. Üç noktanın üzerinde durmak lazım. Birincisi, kadınların hayat 

boyu öğrenme ve mesleki eğitim zorunlulukları aracılığıyla nitelikli kadın işçilerin de iş 

piyasasından dışlanması söz konusu olabilir. Bir kadının sertifika alması ve hayat boyu öğrenme 

eğitimlerine katılması için zaman ve para gerekli. Çünkü her daim İŞKUR bunu finanse 

etmeyecek. Örneğin hemşirelik yapan bir işçinin bölüm değiştirmesi durumunda bile yeni 

sertifikalar edinmesi gerekecek. İşte kalabilmesi için yine hayat boyu eğitim sürecinde olması 

şart olacak. Halihazırda kadınlar arasında çalışma yaşantısında medeni duruma dayalı olarak 

mevcut bulunan hiyerarşilerin sertleşmesi olası. En üstte bekar-boşanmış kadın, altında evli ve 

en altında çocuklu kadın. Sertifikalaşma süreci bize bu hiyerarşiyi biraz daha derinleştirecek gibi 

görünüyor. İkinci tehlike, uzmanlığın satın alınabilir bir şey haline gelmesi. İşsizlik sürecinde 

önemli bir kriter olması anlamında söylüyorum. Vasfın alınır satılır hale gelmesi hayat boyu 

öğrenme dediğimiz şeyin bugün ifade ettiği durum. Bu halde Ankara’nın doğusunda Çinleştirme, 

Batısında Japonlaştırmadan bahsedebiliriz. Mesela finans ve tasarım konusuna önem veriliyor. 

Kadınların nitelikli alanlarda da nasıl çalıştığına da bakmak önemli. üçüncü nokta ise sadece iş 

güvencesi değil iş sağlığı ve güvenliği de kısmi çalışma ile kötüleşecektir. İş koşullarını tanımak 

için işçinin işyerinde belirli bir zaman geçirmesi gerekiyor. Yani, bu koşullarda ne sağlık ve 

güvenlik konusunda talepler geliştirebilir işçi; özellikle geçici çalışanlar büyük risklerle yüzyüze 

kalacaklardır; ne de bir maliyet unsuru gördükleri için sermayedarlar bu konuda önlemleri 

yeterince almayabilir. Özellikle kadın işgücünün sigortasız çalışması konusunda bizi vuruyor. 

meslek hastalıkları kaydı bile olmuyor. bunun diğer boyutu da bakım emeği konusunda çıkıyor. 

Ayrıca işyerinde şiddet bizim önemli sorunlarımızdan biri. Novamed’i hala unutmadık. ayrıca 

serbest bölgeler konusuna da OSB'ler gibi dikkatle bakmak gerekiyor. Haksız rekabetin 

konusuna gelince: her işsizlik ve her kayıtdışı ekonomi lafı geçince esnekliğin çözüm olarak 

sunulması bugüne kadar kadın işçiyi pozitif anlamda koruyucu tüm maddelerin ortadan 

kaldırılması gerekir. bu kabul edilemez bence. kadınların analık izni benzeri izinlerini 

kısaltmazsanız kadın istihdamı iyice düşere kadar varacak söylemler istihdam yaratmayan 

büyüme konusu gibi ya da performans düzenlemeleri gibi uygulamalarla uyumlu. Örneğin 

eğitimler bakalım. bu alanlar zaten kadınların istihdam edildiği alanlar, kadınların aşçılık 

yapması için sertifika almasına gerek yok ki, zaten işi biliyor. ama mesela torna tezgahında, 

bilgisayar programcılığında, mali işlerde istihdam edilmiyor. Düzenlemeler yapılırken erkeğin 

çalışmaması çalışmasına göre maliyetli ise tersinden kadının çalışmaması çalışmasına göre 

daha az maliyetlidir. Bu da bizi çözüme götürür. Yeni ve yaygın metalaşma süreçleri ile 

sermayeye kaynak aktarılırken çalışan haklarının ciddi ölçüde ortadan kaldırılması söz konusu. 

İstihdam ile ilgili böyle bir çözüm istiyor muyuz? 



 

Ülker Şener - TEPAV: 

Bu belgelerdeki temel varsayım, işgücü piyasasının katıdır, biz bu katılığı giderelim şeklinde 

oluyor. Bunun gerçekten böyle olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılabilir. Bunun çok 

değerli olacağını düşünüyorum. Katılık-esneklik konusunda kıdem tazminatı üzerine çok 

tartışma yürütüldü. Aslında kıdem tazminatı aylık bazda hesaplanarak sorun pekala çözülebilir. 

Aynı zamanda kıdem tazminatının yoksulluk ve iş güvencesi ile ilgili önemli bir mekanizma 

olduğunu düşünüyorum.  

 

Kadın istihdamının artırılması konusunda sayılan sektörler çok tartışmalı. Bu sektörlerde zaten 

kadın istihdamı yüksek. Tekstil-konfeksiyon alanı zaten doymuş. 

Kısmi çalışmayı kişisel olarak desteklemiyorum; ancak kadınlardan gelen talebi de görüyorum. 

Bu talep bir ölçüde çalışma koşullarının ağırlığından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışma 

saatlerinin kısaltılmasına yönelik talep çok önemli diye düşünüyorum. Bir yandan küçük 

işletmelerde cinsel taciz çok büyük bir problem. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kadınların 

ideolojik olarak da kısmi çalışmaya yaklaştığını düşünüyorum. Ortaya çıkan “aileye geri dönüş” 

eğilimi ile mutlaka uğraşmalıyız. 

 

 

Özge Berber Ağtaş - ILO Türkiye Ofisi: 

Tekstilde kota sistemi getirildi, biliyorsunuz. Teşvik paketi ile birlikte düşünüldüğünde bir umut 

olabilir gibi; ama kadın istihdamı konusunda çok iyimser değilim. Çalışma koşulları çok kötü. 

Mesleki eğitim ve İŞKUR eğitimleri bölgede yok. Meslek lisesi mezunları sektörde kalmamayı 

tercih ediyor. Eğitim istihdam bağlantısı gerçekten çok zayıf. 

Çok yakında göçmen emeği konusu gündemimize gelecek. Daha yakın zamanda Maraş’ta 

yapılan bir toplantıda işverenler bu konudaki istekliliklerini ortaya koydular. 

 

Gülay Toksöz: 

Yabancı işçi istihdamı, en uysal işçiyi istihdam etmek isteğinin bir sonucu. 

Bunun dışında kötü çalışma koşulları mutlaka gündeme alınmalı ve iş koşullarının insana yakışır 

iş standardını tutturması gerektiği vurgulanmalı. Çalışma saatleri düşürülmeli. Örgütlenme 

konusu da çok önemli. Sendikalar en zayıf oldukları dönemi yaşıyorlar. Örgütlenmenin 

geliştirilmesi ve yeni biçimlerin ortaya çıkarılması çok önemli. 

  



  

 


