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PÊŞGOTIN

  Aborî jî wek gelek qadên din ji aliyê mêran ve hatiye domînekirin. Loma di qada ked û 
îstîhdamê de jî pirsgirêkên jinan yên ku ji alî jintiyê ve henin, û ev pirsgirêk heta demeke 
nêz nedihat dîtin. Bi hewldanên akademîsyen, lêkolîner, û aktivîstên femînîst, dengê jinan 
di vê qadê de hat bihîstin. 

  Ked û îstîhdama jinan qadeke fireh e û wek Platforma KEİGê, ji sala 2007an ve ye, em hewl 
didin di vê qadê de, da ku analîzan bikin û polîtîkayan hilberînin. Ev “Nîşeyên Agahiyê” 
jî perçeyek ji hewldana me ye. Nîşeyên agahiyê yên ku me di hundurê salekê de amade 
kiriye, di vê pirtûka biçûk ya ku di destê we de ye hatiye berhevkirin. Bi nîşeyên agahiyan, 
em dixwazin mijarên di derbarê ked û îstîhdama jinan de, bi awayekî ku ji aliyê herkesî 
bê fêmkirin,em deynin holê da ku hegemonyaya mêran ya li ser qada aboriyê bişkînin. Ev 
nîşeya agahiyê,dîtin, berhevkirin û nîşandayîna agahî û tecrubeyên ku di vî warî de hene, ji 
xwe re kiriye armanc. 

  Di vê nîşeya agahiyê de ku me amade kiriye, em bi dorê li ser xebatkarên navmalî, karkerên 
malê, keda bêveger ya di nav navmalê de û karkeriya cotemeniyê ya gerokî demsalî sekinîn.

  Di nîşeya agahiyê ya li ser xebata di nav malê de, me pênasa vî karî, pirsgirêk û talebên 
xebatkarên navmalî, rewşa dinyê ûTirkiyeyê da ber çavan.  

  Di nîşeya agahiyê ya li ser karkerên malê de, ji pênasa karkeriya malê heta qanûnên heyî, 
pirsgirêkên xizmeta malê û taleben xebatkarên malê, me hewl da ku em rewşa heyî bi tevahî 
berçav bikin. Em dizanin dema jin li malê bi pereyan jî bixebitin ev wek “xebatê” nayê 
hesibandin û di vî warî de gelek caran li derve tên hiştin û neheqî li wan têkirin.  

  Û herwiha karên ku jin di nav malê de bê destheqdikin henin. Di nîşeya agahiyê ya li ser   
keda bêvegerî navmalî de faaliyetên ku di piyasê de tu nirxê wê tune ye û herwiha aborî ye 
an jî bandorê li ser aboriyê dike hat teswîrkirin. Jinne tenêli kesên ku di malê de ne dinêrin, 
herwiha ji bo ku ew kesên ku li wan dinêrîn karibin di nav civakê de cîh bigrin hemî nirx 
û pêdiviyan diafirînin û ji nû de diafirînin. Me di vê nîşeya agahiyê de li ser vê realîteyêbi 
dorfirehî sekinî. Ev xebata ku em tê de kar-parkirina di hundurê malê de ji bo jin û mêr 
didin ber hev, tîne ber çavan ku civak çi qasî bi awayekî zayendparêzîkarbeşî dike. 

Qada ku jin tê de nikare heqê xwe bistîne yek jî ewlekariya civakî ye. Me di vê nîşeya agahiyê 
de sîstema ewlekariya civakî ji aliyê jinan ve kola û me dît ku ji sala 1999an de dest pê kiriye 
û li Tirkiyeyê jinan bi guhertinên qanûnî hêdî hêdî heqên xwe wendakirine.Me xwest ku 
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em vê  rewşênîşan bidin û cihê jinan yên ku di vê sîstemê de ne bidin dîtin. Karkeriya 
gerokî demsalî, tenêdi dema ku qezayên trafîkê çêdibin û bi sedan kes dimrin wê deme tên 
berçav, ji ber vê yekê me jî dîrok û rewşa wê, pirsgirêkên wê, rewşa xebat û sitargehan ya ji 
bo karkerên wê, karkeriya jin û zarokanyên ku di vî qadê de ne, di nîşeya agahiyê ya dawî 
de anî ber çavan.

  Rêxistinên endamên Platforma KEİGê li ser pêşenivîsara ku hatibû amadekirin; pêşniyaz, 
têkarî û birêkûpêkkirinên xwekirin û ev tekst hatin afirandin. Em spas dikin ji bo İdil 
Soyseçkin, wê agahiyn ji bo tekstan berhev kir, pêşenivîsar amade kir, ûtekstê bir serî.
Herwiha em sipas dikin ji bo Hicran Atatanır û Fatma Şenden, ji ber têkariya wan a di 
nîşeya agahiyê de ya li ser sîstema ewlehiya civakî. 

Plaforma KEİGê
Tebax 2015



LI SER KED Û ÎSTÎHDAMA JINAN 
NÎŞEYÊN AGAHIYÊ

07

PIRSGIRÊK Û TALEBÊN KARKERÊN 
NAVMALÎ ÇI NE?

  Kesê ku di nav têkiliya îstihdamê de karê di hundurê malê de dike û xwedîkirina kesan 
dike, jê re dibêjin karkerê malê. Li gor vê pênasê karkerê malê karkeriyê bi tam-zemanî 
û bi nîv-zemanî dike û lênêrînê di nav malê de dike; ji bo yek kesî an jî pir kesî dixebite, 
hemwelatî ye an jî ne hemwelatî ye, li mala ku lê dixebite dijî an jî lê najî…û hwd.Û pênasa 
karkeriya malê her wisa fireh e. Paqijkirina malê, baxçevanî, aşpêjî, dadikî, karê li zarok û 
pîran lênêrînê di nav xizmetên ku di nav malê de tên jimartin.

  Xizmetên malê qadeke îstihdamê ye, divî qadê de jinên nexwendî û yên nikarin li bajaran 
karê wekî din bibînin, loma wek bêwesf tên qebûlkirin, û ji bo jinên xebatkar yên ku di çîna 
navîn û çîna jorîndene ev qad jî qadeke xizmet wergirtinê ye. Karên malê, li zarokan nêrîn, 
û li kesên pîr û nexweş nêrîn wek berpirsiyariyên wekxwezayîyên jintiyê tên dîtin, Loma 
dema jinên çîna navîn û jorîn li derve dixebitin û dixwazin di nav jiyana xebatê de bimînin 
xwe mecbur hîs dikin ku kesekî ji nav piyaseyê bibîninda ku ji dêvla wan van karan bike. 
Xizmetên lênêrînê yê bi riya saziyan tê dayîn gelekî kêm in, xizmetên lênêrînê yê taybet jî 
pir biha ne, loma jin mecbûr dimînin ji sektora neformal xizmetê werbigrin. 
  
  Li gor rapora ILOyêya Rêbendana sala 2013an, li ser rûyê erde 52 milyon karkerên malê 
hene. Ji sedî tenê 10ê van qeydkirîne û xwedî raman û ewlehiya karkeran in. Li Tirkiyeyê, li 
gor agahiyên TÜİK/EUROSTAT di sala 2011an de 150.000 karkerên malê hene. Lê ji ber ku 
xebatên di vî warî de gelekî hindik in, agahiyên me jî hindik in, ev jî ji me re nişan dide ku 
hejmarên rastîn ji vê hejmarê gelekî zêdetir e.Di Avrêla 2012an de, tenê 5.079 heb karkerên 
bi sîgorte hebû. Ango li gor agahiyên me yên kêm jî, ji %97ê karkerên malê neqeydkirî 
ne.Û,ji %90î zêdetirê karkerên malê jin in. 

  Li derveyîqeydbûn,pirsgirêka sereke ya karkeriya xizmetên malê ye. Kesên kuli derveyî 
qeydbuyî him ramanên xwe wenda dikin him jî bê ewlehiya kar dixebitin. Li gor agahiyên 
neresmî yê Sendîkaya Piştevaniya Karkerên Malê (Ev İşçileri Dayanışma Sendikasının / 
Evid-Sen) di sala 2012ande, 51 jinên karker di “cinayeta kar”de hatin kuştin, ji 400î zêdetir 
jin hatin tacîz û tecawizkirin, û 3 hezarjinên karkerên malê qezaya kar derbas kirin. 
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  Lê di vê rewşê de xebata “qeydkirî” jî nayê vê wateyê ku,ramanên karkera malê dê biguhere  
û ewlehiya wê ya kar dê çêbibe. 

Rewşa Qanûnê ya Heyî

  Karkerên malê, bi fiqreya (e), madde 4, Qanûna Kar, hejmar: 4857; li derveyî Qanûna 
Kar hatine hiştin.Qanûna Sîgortaya, Civakî û Sîgortaya Derûniya Gelemperî, hejmar: 
5510 de, paragrafa ku bi “yên bê sîgorte” dest pê dike de,benda 6/C de (guhertî: 17.4.2008- 
mad.5754/4.) îbareya kesên di xizmetên malê de dixebite cîh digre (yên bi destheq dixebitin 
û yên hertim dixebitin). Ango, ji ber ku kesên ji mehekê kêmtir dixebitin, wek xebatkarê 
daîmî nayên hesibandin, kesên ku di heftê an jî mehê çend rojan xizmeta paqijiya malê 
dikin an jî li kesan dinêrin, li derveyî hatine hiştin. Hê nû, di sala 2003an de, Qanûna Kar ya 
bi hejmar 4857 îbareya “nedaîmî” xistiye nav resmiyetê. Li gor vê, heftê rojek be jî, peymana 
kar ya nedaimî hatibe çê, ev xebat dibe xebateke nedaîmî û pênasa wê û Qanûna Kar ya 
bi hejmar 4857 li hev dikin. Loma li gor qanûna bi hejmar 5510, karên xizmetên malê jî 
dikevin nav karên “bi destheq û daîmî” û sîgortekirina xebatkaran li gor qanûnan dibe 
mecbûriyetek. 

  Di esasê xwe de hukmên li ser peymanên kar û hukmên gelemperî yên Qanûna Deynan, 
hejmar: 6098, xizmetên malê birêkûpêk dike. Qanûna Deynan ji bo karkerên malê hin 
ramanên wek yên di Qanûna Kar de hatine dayîn tîne lê di rastiyê de ne karkerên xizmetên 
malê ne jî kesê kar dide wan ji vê qanûnê nehaydar in. 

  Wekî li jor hatiye diyarkirin sîgortekirin  karkerên malê yê nedaîmî jî pêkan e.Ji Berfanbara 
(aralık) sala 1977an desîgortekirina karkerên malê yên daîmî û bi destheq di rojevê de ye, 
lê kontrolkirina vî tiştî hê nû dest pê kiriye. Bi vî şiklî,li ber sîgortekirina karkerên malê 
yên ji bo kesên ji hev cûda dixebitin jî rê vebûye. Lê Berfanbara 2012an de bi sîstema ku 
hatiye,xebatkarên nedaîmî mecbûr mane ji bo rojên ku nexebitinê prîmên xwe bi xwe 
bidin. Ji vê tarîxê pê ve kesên xwedî sîgortaû nedaîmî, heta rojên xwe temamî 30 rojan bikin 
divêprîmên  xwe ya tenduristiya gelemperî bidin an jî divê sedema kêmbûna rojên xwe wek 
puantaj qeyd bikin. Di çarçoveya van 

guhertinên qanûnî de êdî kontrolkirina vê qanûnê li dar e, lê ne karkerên malê bi xwe, ne 
jî kesên kardêr nizanin divê sîgorte bêçêkirin û nizanin heke çênekin dê çi were serê wan. 

  Wekî din, sîgorteyîbûna li ser daxwazê jî wek alternatîfekê ji aliyê hukumetê hatiye dayîn. 
Lê ramanên kesên xwedî sîgorta,li ser daxwazê ji kesên xwedî SSKyê gelekî kêmtir in. Ev 
sîgorte,dema qezayên kar çêdibe an jî nexweşiyên pîşeyî derdikeve bikêr nayê. Û herwiha 
ji kesên SSKyî derengtir malnişînî dibin û kêmtir pera distînin.Li aliyekî, dema kes ji ber 
zehmetiyên aborîyê nikaribin heqê sîgortê bidin wê çaxê sîgorte qut dibe, û heqê malnişîniyê 
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jî nade; loma gelek caran ev alternatîf bikêr nayê. Li aliyekî din jî, ji ber vê sîgorteyê kesên li 
ser navê hevserê xwe xizmeta tenduristiyê distîninvê fersendê wenda dikin, û kesên mehê 
30 rojan dixebitin ne tê de ye lê ji bo kesên mehê tenê çend rojan dixebitin kulfetek nû 
derdixe. Ji bo sîgorteyîbûna li ser daxwazê divê ji %32 heqê prîman ji aliyê kesê sîgortekirî 
bê dayîn.

  Herwiha, prosedûra sîgortekirinê ji bo kardêran jî dibe pêvajoyeke çavtirsandinê/
zehmetkêşanê. Divê kardêr serî li Saziya Ewlehiya Civakî(Civakî Güvenlik Kurumu- SGK) 
bide û “danezana kargehê” û “nimra kargehê” bistîneû paşê ji bo karibe di nêvenga elektronîk 
de karên xwe bike divê ji SGKyê “şîfreyekê” bistîne; û her meh, heta 23yê mehê divê ji ser 
înternetê bi “danezana mehane ya prîm û xizmetê,” rojên karkerê malê yê ku bifaaliyet divê 
heqê wê yê hatiye dayîn û prîmên hesapkirî nişan bide. Herwiha ji bo kesên tenê hin rojên 
mehê dixebitin jî divê “peymana kar ya nedaîmî” (muqawemeya faaliyeta nîv-zemanî) bide 
çêkirin, û divê ev muqaweme her meh bê îmzekirin; yan ji destan yan jî bi riya PTTê, bi 
teahûd an jî bi teahûda biîade bigihîje destê SGKyê. Pereyekî pir zêde,wekceza,ji kardêrên 
ku karkerên xwe bê sîgorte dixebitînin re tê. Kardêrên ku elemanê xwe yên paqijiyê ji bo 
5 salan heftê carekê xebitandibe salê heta 100 hezar TLyan; yên her roj xebitandibe jî salê 
heta 150 hezar TLyancezayê prîmandistînin. Kardêrên şexsî û kardêrên ji karê xwe qezenca 
bazirganî werdigre wek hev tê hesibandin û heman berpirsiyarî (wek berpirsiyariyên 
danezanê, her meh belgeya prîm û xizmetê dayîn, qeydkirina kargehan, dayîna prîman) 
li stuyê wan tê siwarkirin. Ev pratîk ew qas dijwar in ku pisportî ji wan re pêwist e, û wekî 
ku tê dîtin dema xeletî tênkirin jî cezayê wan giran e. Hemî kardêrên malê nikarin van 
agahiyan bihêsanî bidestxînin û bikarbînin. Mal ne kargehên klasîk in, û divê ev kirarî bi 
riyeke sivik karibin bênkirin.

  Polîtîkayên ku heta îro bêderfetiyên li ber bikaranîna sîstema ewlehiya civakî ya ji bo 
xizmetên malê ji holê ranakin,ev sedema bê sîgortemayîna karkerên malê ye. Loma, di 
derbarê karkerên malê ku ji ewila ewil bêqeyd dixebitin, berpirsiyariya serekepara hukumetê 
ye. Ne ji bo îro ne jî bo demên derbasbûyî divê li kardêrên malê re ceza neyê birîn, ev 
bêedaletî ye. Divê ne ceza; çareserî bê îmalkirin.
Li derveyî qeydbûn û kêmasiyên di qanûna birêkûpêkkirinê de, rê li ber pirsgirêkên wekî 
din jî vedike. Qanûna Deynan ji bo bi sed hezar kesan gelekî girîng e, lê di vê qanûnê de 
mijarên wek, di karê malê de tenduristî, diyarkirina xeterên ewlehiyê, tespîtkirina tedbîrên 
li dij van xeteran, ji aliyê kardêran û ji aliyê gel ve venêrîna van tedbîran, di vî warî de 
perwerdekirina karkerên malê; hatine îhmalkirin. Loma qezayên kar bê çareserî mane.

• Menîskûs, fitiqa pişt û stû, astim, alerjî, qetîna masûlan, nexweşiyên bi stresê ve 
girêdayî ji ber kêmasiya tedbîra ji bo derûniyê û ewlehiyê nikarin bên bergirkirin.  

• Ji aliyê xebatkarê rojanî, kar dema kardêr bang wan dike heye. Ev jî dike ku di 
derbarê derameta wan de nediyariyek çêbibe. 
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• Ji bo kesên ku karê zaroknêrînê dikin û destheqên mehane distînin jî kar heta 
zarokê ku lê dinêrin dest bi kreşê an jî dibistanê dike didome. 

• Karê li kesên pîr û nexweş nêrînê jî heta ew kes dimrin didome. 

• Tu standardê pîşeyî ji bo xizmetên malê tune ye.

• Li Tirkiyeyê ji ber ku qebûl nakin jin li cihê ku lê dixebitin bimînin, bi taybetî 
jî di van salên dawî de, di vî warî de, jinên koçber tên bikaranîn. Dema karkerê 
malê yekî koçber be, pirsgirêk zêdetir dibin.Karkerên malê yê koçber dikarin li 
gor Qanûna Di Derbarê Destûra Xebitandina Biyaniyan(hejmar: 4817) qeydkirî 
bixebitin. Nexasim,di sala 2012an de 8 hezarû 878 koçber bûne xwedî destûra 
xebatê û bi ewlehiya civakîxebitîne. Ev hejmar ji hejmara karkerên ji Tirkiyeyê di 
bin banê ewlehiya civakî de zêdetire ku ev jî 5 hezar û 79 e. Lê kesên koçber û kesên 
ji vir, bi hezaran kes bêqeyd dixebitin, dema jinên koçber bêqeyd dixebitin bi xetera 
dersînorbûyînê dixebitin û ev jî şertê wan girantir dike. 

• Ji ber îkamet û xebata bêdestûrkarkerên malê yê koçber mecbûrî ajansan an jî 
malan dimînin. 
• Wexta xabatê ya rojane yî fermî 8 seat e, lê ev wext gelekî tê derbaskirin. 

• Nebaşbûna şert û mercên xwedîbûn û starbûnê bandoreke neyînî li ser jiyana wan 
dike. 

• Bi îhtimaleke mezin bi tacîza cinsî û psîkolojîk tên acizkirin. 

• Karê wan giran e, mehremiyeta jiyana wan a taybet gelekî bisînor e, destheqê ku 
distînin jî hindik e û bê alîkariya civakî dixebitin.

  Daxwaz;

• Peymana ÎLO ya bi hejmar 189, “Ji bo Karkerên Malê Karekî Hêjayî Însanan” divê 
zû ji aliyê hukumetê ve bê pejirandin û ji bo ew û peymana dadî ya hundirîn li hev 
bên, divê birêkûpêkkirin bên çêkirin.

• Durustkirinên Qanûnî divê jinên koçber jî têxe nava çarçoveya xwe. Divê Peyamana 
ÎLO ya bi hejmar 189 wek binyad bê girtin û karkerên malê jî wek karkerên din xwedî 
ewlehiya civakîbin û ramana bisazîbûnê bistînin. 

  Ji bo şert û mercên xebatê bên birêkûpêkkirin;
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• Divê di Qanûna Kar ya bi hejmar 4857, madde 4, benda (e) yê de îbareya îstisnaî 
bê rakirin û karên malê têkeve nav çarçoveya Qanûna Kar an jî divê piştî civînên ku 
her du hêl jî dikarin beşdarbibinê hatin li dar xistin, qanûneke nû li gor pêdiviyên 
karkerên malê bê derxistin

• Dema karên malê dikeve nav Qanûna Kar, mal dikeve statûya kargehê, ev jî 
pratîkkirina qanûnan dijwartir dike, loma, çawa ji bo dergevanên stargehan 
rêvebername û rêznameyan cûda hatibe derxistin, divê ji bo karkerên malê jî yek bê 
derxistin da ku pê şert û mercên xebata wan karkeran jî bê birêkûpêkkirin. 

• Divê rêvebername û rêzanamehêsan be û fizîbilîteya wan jî hebe. 

• Di Qanûna bi hejmar 5510 de,karkera malê wek xebatkarê “bi destheq û daîmî” 
derbas dibe, lê di zagona kar de wek “bisîgorte” derbas dibe, divê ev neheqî ji holê bê 
rakirin. 
• Ji bo ku evzagon, rêvebername ve rêzname ji aliyê herkesî bê zanîn, divê herkes 
perpirsiyariya xwe bizanibe û bîne cî. 

• Piştgiriya prîmên sîgortayê, ji bo kargehên jinên ku qeyda wan a sîgortayê li cem 
İŞKURê tune ye tê dayîn. Heman piştgirî ji bo kardêrên karkerên malê îstihdam 
dikin jî derbasdar e. Dema qeyda sîgortayê têkirin, divê agahdarkirineke têr û tijî 
di derbarê vê piştgiriyê de bê dayîn. Û wekî din divê, karkerên malê yên nîv-zemanî 
dixebitin di danezana xwe ya SGKyê depuantaja Kod 7hilbijêrin, yanjî ji bo rojên kêm 
mayî ew ê mecbûr bimînin heqê  Gelemperî ya Tenduristiyê(Genel Sağlık Sigortası-
GSS) bidin. Divê ev agahî bê belavkirin. 

• Divê pîşe bi awayekî zelal bê tarîfkirin. Pirsên wek “Karkerên malê di kîjan xizmetan 
de, di çi qas wextî de dikarin bikin?”, “Çi suxre ye, çi kar e?”, “Dema kar têkirin kîjan 
teknîk guncan e..?” bê diyarkirin.

• Di çarçoveya van standartan de, ji bo karkerên malêdivê İŞKUR, rêveberiyên 
herêmî, saziyên karkerên malê û saziyên jinan qursên kalîfîkasyona pîşeyî bê pere 
bidin.  

• Ji bo çareserkirina pirsgirêkên karkerên malê, buroyên îstihdamê yên taybet an jî 
buroyên karkeran yê demanî tê dapêşkirin, lê ev û serboriyên karkerên malê li hev 
nakin. Karkerên malê di buroyên îstihdamê yê taybet de û di şîrketên paqijîyê de bi 
gelemperî bêqeyd û bêewlehî tên xebitandin. Destheq hindik e, şertên xebatê jî giran 
in û ne biewlehî ne. Loma divê buroyên îstihdamê yê taybet û şîrketên paqijiyê bi 
awayekî stewr bên venêrîn. 
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• Saziyên karkerên malê dibêjin divê dewlet di qada xizmetên malê de, bikaranîna 
ewlehiya civakî hêsan bike, û dibêjin buroyên îstihdamê yê taybet û buroyên karkeran 
yê demanî ji bo vê pirsgirêkê ne çareseriye û divê ji holê bê rakirin. 

Ji bo pirsgirêkên ji sîstemê derdikeve bê çareserkirin, divê sîstemeke sîgorteyê ya 
hêsan û pratîka wê pêkan têkeve meriyetê. Û divê ji bo kardêrên malê teşwîqekê 
deynê sîgorteyê jî dikeve navê bê dayîn û berî ku birêkûpêkkirinên hewce bêkirin 
divê kardêrên malê zû zû neyên cezakirin. 

  Ji bo saxî û ewlehiya kar bê dabînkirin;

• Divê ji bo karkerên malê zagoneke saxî û ewlehiya kar bê derxistin, û divê ev zagon 
şert û mercên taybet ê kargehên karkerên malê berçav bike.  

• Ji bo qeza û nexweşiyên kar çênebin, divê di malên kargeh de tedbîrên bergir bên 
mecbûrkirin; divê xeterên saxî û ewlehiya karker ji holê bê rakirin

• Ji bo malen kargeh bên venêrîn divê birêkûpêkkirinên taybet bênkirin. Divê usûlên 
venihêrtinê bi cûdatiya xwe bên nirxandin, wek mînak dema mufetîşên kar ji bo 
zagona venihêrtinên xwe dikin, divê beyana kardêrên malê wek bingeh bê qebûlkirin, 
û divê qaîdeya beyanname dayinê bê derxistin.

• Mewzûata di derbarê malên kargehan, (jîngeh) Rêvebernameya Usûl û Esasên 
Peyikandina Venêrîna Xaneyan de; ji bo karên pace û balkonan yên ku xebata li cihên 
bilind jê re divê, divê deriyên vedibin hundur bên mecbûrîkirin û di derbarê tiştên 
wisa de tedbîrên ewlehiyê bên girtin. 

• Divê karkerê malê ji bo saxî û ewlehiya kar ji aliyêsendîkayan karibin bên 
perwerdekirin. 

• Ji bo hejmara tiştên wek karker, qezayên kar, nexweşiyên pîşeyê bê tespitkirin, divê 
ji aliyêTÜİK agahiyên îstatîkî bên bidest xistin. 

• Daimi an nedaimi, divê hemî karkerên malêdi qanûna bi hejmar 5510 de wek bi 
sîgortecîh bigrin da ku ewlehiya wan a civakî birekûpêk be. 

• Ji bo sîgortekirina karkerên malêbê teşwîqkirin, divê birêkûpêkkirinên prîm û 
temen bênkirin û divê ev birêkûpêkkirin sîgortekirinê hêsan bike û vezelokî be. 
Sîstema Kupon/Çekan dê him ji bo kardêr him jî ji bo karkerên malê birêkûpêkkirina 
ewlehiya civakî hêsantir bike.
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• Bêyî ku li destpêka sîgortaya wan bê nêrîn, bi pere an bê pere, divê hemî karkerên 
malêzûtir bên malnişînîkirin,lewra ji ber ku karê ku ew dikin karekî giran e. 

• Heta ku sîstem ava dibe divê hiseyên prîmên sîgortaya karkerên malê ji bo 5 salan 
ji aliyê dewletê bê dayîn. 

• Kesên di xaneyên hejar de, li eqrebayên xwe yên pîr an jî seqet dinêrin, ji Wezarta 
Malbatê û Polîtîkayên Civakî karheqê esgerî distînin. Divê sîgortaya van karkeran bê 
çêkirin û ramanê wan ê sîgorteyê bê dayîn.

• Divê ji bo bi sazkirina sendîkal ya karkerên malê tu astengî nemîne. 

• Divê yên ku polîtîkayên wekheviya jin û mêran diparêze hebin û divê hevparkirina 
karên malê yê zayendperest bi van polîtîkayan bê guhertin.

Gulan 2014

Dema ev tekst hat amadekirin ji van çavdêriyan alîkarî hat girtin:

Erdoğdu, Seyhan ve Gülay Toksöz (2013) “Türkiyede Ev İşçileri”, ILO, Ankara.

Metna ÎMECÊ ya li ser Karkerên Malê (2012)  http://imeceeviscilerisendikasi.org/2014/05/09/2012-yi-
linda-akpnin-duzenledigi-ev-hizmetlerinde-calisan-kadin-calistayinda-ve-2013-yilinda-ilo-tara-
findan-duzenlenen-ev-iscileri-icin-insana-yakisir-is-calistayinda-imece-kadin-sendikasi-ol/

Metna ÎMECÊ ya li ser Kampanyaya ji bo Karkerên Malê Jiyaneke Însanî dixwaze (2011) http://www.
kadinlarinimecesi.org/campaigns.php

“Xebatkarên Malê Standartek Dixwazin”, Hürriyet, Berfanbar 19, 2013. http://www.hurriyet.com.tr/
ankara/25373414.asp

“Li nav malê tecawiz û cinayet zede bû”, Komela Piştevaniya Jinan ya Îmecê, 
Berfanbar 10, 2013. http://www.kadinlarinimecesi.org/article.php?id=155

Ji “BDPyê Ji bo Karkerên Malê re Peşniyaza Lêgerîna Meclîsê”, Komela Piştevaniya Jinan ya Îmecê, 
Mijdar 28, 2013. http://www.kadinlarinimecesi.org/article.php?id=152

Prof. Dr. Gülay Toksöz, “Karkerên Jin yên Malê Sîgortakirin”, bianet, Mijdar 27, 2013. http://www.
bianet.org/bianet/kadin/151622-ev-iscisi-kadinlari-sigortalamak

Doğan Keskin, “Li Ser Sîgortakirina Karkerên Jin yên Malê”, bianet, Mijdar 15, 2013. http://www.
bianet.org/bianet/kadin/151309-ev-iscilerinin-sigortalanmasi-uzerine

Rewşa Jinên Paqijîvan ya di sala 2014an de Çi bû ?”, Hürriyet, Rêbendan 20, 2014. http://www.hur-
riyet.com.tr/ekonomi/25603411.asp
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PIRSGIRÊK Û TALEBÊN KESÊN DI 
MALAN DE DIXEBITIN ÇI NE?

  Du şêweyê xebata di malan de hene; yek li ser hesabê xwe xebitîne, ya din jî li ser hesabê 
(taşeronan/kirêkaran) bi parçeyan xebitîn e. Ne tenê li Tirkiyeyê, li temamê cîhanê nêzî gişî 
kesên di malan de dixebitin jin in. 

  Dema li ser hesabê xwe tê xebitîn, hemî mesref li ser xebatkar e, û ne diyar e dê ew ê ber ji 
bo kê bê firotan. Firotan piştî ber derdikeve holê têkirin.
Yên ku xebataji bo taşeronan/kirêkaran dikin,serê berê pereyan distînin, û kar ji bo şîrketên 
netewî an jî navnetewî têkirin. Serê berê xebitîn ne tenê di warê tekstîlê de,di warê otomotîv, 
elektronîk û pêlîstokê de jî tê bikaranîn.

  Ji bilî van herdu modelên xebatê, hin kes bi sparîşan dixebitin. Ev karê siparîşa ji aliyê jinan 
bi serê berê têkirin. Hin kes jî ne li mala xwe lê li dikaneke nêzî mala xwe ji bo kirêdaran bi 
serê berê dixebitin. 

  Li cem van, bi serê saya teknolojiyên ragihandinê hin kesên teknolojiye bikartînin û pereyên 
baş distînin jî li malê dixebitin û ev kes jî wek kesên di malê de dixebitin tên nirxandin. 
Lê,dema yek dibêje kesê di malê de dixebite, jinên wek “bêwesf ” tên qebûlkirinû peran bi 
keda destê xwe diafirînin tê bîra meriv. 

  Ji ber ku xebata di malê de têkirin, ji ewlehiya civakî û ji bisazîbûnê dûr e, şîrketên dixwazin 
maliyeta xwe kêm bikin diçin bi wan re kar dikin. Bi vî awayî şîrket ji kirêya kargehê, ji 
lêçûnên ceyran û avê xelas dibin. Divê şîrket xizmetên wek servîs, sîgorte, xwarin, betlane, 
mesaî û krêşê bidin karkerên xwe lê bi vî awayî, van xizmetên ku hatiye jimartin yekî jî 
nadin. 

  Wekî ku li jor jî hat gotin, birêxistinbûna kesên di malê de dixebitin bi tena serê xwe 
pirsgirêkek e.Jin bi gelemperî di nava çar dîwaran de bêyî ku bi jinên din re têkevin têkiliyê 
dixebitin û sendîkayên di sektorên formal de sazkirî bikêrî vê modela îstihdamê ya ne 
jirêzê nayên û bersivê nikarin bidin wan. Ev sendîkayan nikarin polîtîkayên xwe yên li ser 
wekhevkirina zayendan bidin jiyandin, ev kêmasiyeke wan e. 

  Destheqê ku kesên di malan de dixebitin distînin pir hindik e. Karê ku dikin jî gelekî pir 
e û dirêj didome. Gelek caran ji bo ev kar bên qedandin alîkariya porspîyan û zarokan jî tê 
bikaranîn. Ji ber kudestheqê jinan gelekî hindik e, ew mecbûr dimînin zêdetir kar bistînin û 
zêdetir bixebitin. Lêkolînên li ser vê mijarê nişan didin ku jin hin caran rojê heta 18 seatan 
jî dixebitin.Loma jin ji bo ku karê di deste xwe de biqedînin di malê de heps dibin. Herwiha, 
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keçikên ku mecbûr dimînin alîkariya diya xwe bikin, ji perwerdehiyê dûr dimînin.

  Ne pêkan e ku meriv behsa saxiya karker û ewlehiya kar bike. Jinên di warên ji hevdu cûda 
dixebitin pirî caran ji ber kar birîndar dibin û nexweş dikevin. Wek mînak, jinên di sektora 
çerm de dixebitin mezeloqa kimyewî bikartînin. Û jinên ji ber vî dermanî felç derbaskirine 
hene. Loma, saxiya jinan û ya kesên di mal de di talûkê de ye.

  Jinên ku di malê de dixebitin herroj li her derê zêdetir dibin. Lê ji ber ku di sîstema 
berhevkirina agahiyan de wek karker nayên hesêb kirin, di derbarê hejmara wan de agahiyek 
safî di destê me de tune ye. 

  Wê demê jin ji bo çi di malê de dixebitin?

  Nêrîna mêrane ya li ser jiyanê,karên lênêrîna zarok, porspî, û nexweşan dixe stuyê jinan.  
Û polîtîkayên civakî yên li ser malbatê tên avakirin û xizmetên her ku diçe kêmtir dibe û 
vê lênêrînê zexmtir dike.Jin nikarin xwe bigihînin perwerdehiya pîşeyî, perwerdehiyên ku 
dikaribin xwe bigihîninjî,perwerdehiyên zayendperest in û rolên zayendperest ji nû de ava 
dikin. Ev perwerdehî ji bo ku jin ji xwe re karên bi ewlehî û bi destheqên baş bibînin bikêr 
nayê. Ji hêlekê, malbat nahêlin jin li derve bixebitin, ji hêla din polîtîkayên neolîberal hejarî 
zêde kiriye. Loma jin mecbûr dimînin di malê de bixebitin. 

  Karên di malê de têkirin ne li ber çavan e, loma mihareta ku jê re divê jî nayê dîtin. Û ev 
jî keda wan bêqîmet dike. Ev bêqîmetkirin ne tenê ji kardêran, ji aliyê jinan bi xwe jî tê 
avakirin. Ji ber ku pereyê ku qezenç dikin hindik e, ji bo pereyê dikeve destê wan îbareyên 
“perê bazarê” “perê cihêzekî”bikar tînin.

Rewşa li Tirkiyeyê

  Madeya 7an ya di peymana ILO, hejmar 177 de, dibêje divê zagonçêkerên netewî hukmên 
li ser saxiya karker û ewlehiya kar ji bo xebata li malê jî derbasdar bikin. Di Qerara Salixdanê 
ya bi hejmar 184 de birêkûpêkkirinên di derbarê kesên di mal de dixebitin de hene. Di 
madeyên 13 û 18an de birêkûpêkkirinên di derabrê destheqê wan de; di madeyên 23 û 
24an de birêkûpêkkirinên di derbarê dema xebatê, betlane û destûran de; di madeyên 25 
û 26an de birêkûpêkkirinên di derbarê ewlehiya civakî  û parastina dêtiyê, di madeya 27ê 
de birêkûpêkkirinên di derbarê ewlehiya kar, di madeya 11 û 22an de birêkûpêkkirinên di 
derbarê xwe bi sazî kirinê û ramana axaftina komî hene. Lê ev peyman hê ji aliyê Tirkiyeyê 
ve nehatiye îmzekirin.

  Loma, dema meriv li çarçoveyên pênasên karkeran, kargehan û peymanên kar dinêre meriv 
dibîne ku statûya kesên di mal de dixebitin nediyar maye.Nediyariyeke wek vê di derbarê 
destheqê wan de jî derdikeve pêş me. Jinên di malê de dixebitin dixwazin destheqekî wan ê 
esgerî hebe, lê ji ber ku karê wan her dem nadome û carê qut dibe, ev daxwaz nikare were 
cîh, û ji bo were cîh zor nikare li kardêr bêkirin. 
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  Divê saziyên wek Wezareta Xebat û Ewlehiya Civakî di vê mijarê de tedbîr bigirtana û ev 
mijar birêkûpêk bikirana, lê saziyên bi vî rengî qet bala xwe nadin ser pirsgirêkên karkerên 
di mal de dixebitin. Ji bo kesên di mal de bêqeyd dixebitin bên tesbîtkirin hewce nake. 
Wezaret mal bi mal bigere. Tenê bi taqîbkirina pereyên dikeve fîrmayan û jê derdikeve 
piraniya kesên bêqeyd dikare bê tesbîtkirin. An jî îhbarên li ser vê mijarê dikare bi hurgilî 
bê vekolan û hinek dikare bi ciddîyet li ser wan bisekine. Heke wisa bê vekolan û hinek li 
ser bisekine, xebata di mal de, dê cazîba xwe wenda bike. Lê hukumet karê di nav malê de 
nakin xema xwe.

Pêşniyaz /Taleb:

• Divê Peymanali Malê Xebitînê ya ILO, hejmar 177 bê îmzekirin û birêkûpêkkirinên 
lazim bênkirin. 

• Kesên di mal de dixebitin jî karker in û divê dema ew di  jîngehan de ber an jî 
xizmetê diafirinin divê tedbîrên saxiya karker û ewlehiya kar ji aliyê berpirsiyaran 
bên girtin. 

• Divê birêvebirinên herêmî ji bo pirsgirêkên di mal de xebitînê û pirsgirêkên jinên 
vî karî dikin  çareser bike, berpirsiyariyê bigre ser xwe û divê xizmetên wek li zarok/
nexweş/porspiyan lênêrînê bide û îstihdamê zêde bike. Divê vî karî ji xwe re bikin 
peywirek girîng. 

• Divê xizmeta li kesan lênêrînê bi erzanî an jî belaş bê dayîn. Bi vî awayî dê jiyana 
jinên di mal de dixebitin hêsantir bibe. 

• Divê yekeyên piştgiriyê û şêwirmendiyê ji bo jinên di mal de dixebitin bên avakirin.  

• Ji bo van kesan mal kargeh e,  loma şert û mercên wan ê xebatê û qeyda wan a 
sigorteyê divê ji aliyê Wezareta Xebat û Ewlehiya Civakî bên venêrîn. Ji bo vê jî 
birêkûpêkkirinên taybet divê hebin. 

• Divê ji bo jin karibin xwebisazî bikin û ramanên xwe biparêzin,li van jinan piştgirî 
bê dayîn. 

• Divê jin bên dabînkirin ku karibin têkiliyê bi saziyên jinan û saziyên têkel re deynin.

• Ji bo ji aliyê gel bê fêmkirin ku kesên di malê de dixebitin jî karker in, divê ev mijar 
her dem di rojevê de bimîne. 

Pûşper 2014
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Dema ev tekst hate amadekirin ji van çavdêriyan alîkarî hat girtin:

Dilek Hattatoğlu (2000) “Jinên Ku Bi Eksenê Malê Ve Girêdayî Dixebitin û Rêxistîbûna Civakî”, 
Birikim, Hejmar 140. 

Ergeha Feminîst, “Xebata Bi Eksenê Malê Ve Girêdayî Çi Ye?” http://feministatolye.org/index.php/
morbolge/sozluk/84-eveksenlicalisma

Adnan Çelik (2008) “Jinên Ku Bi Eksenê Malê Ve Girêdayî Dixebitin û Mînaka Qulpê”,bianet, Rêben-
dan 14, 2008. http://www.bianet.org/bianet/siyaset/104147-ev-eksenli-calisan-kadinlar-ve-kulp-or-
negi

Gül Erdost, “Jinan Ji Ber Çê Bi Eksenê Malê Ve Dixebitin?” http://www.tepav.org.tr/upload/files/
haber/1305894725-5.GUL_ERDOST_Kadinlar_Neden_Ev_Eksenli_Calisiyor.pdf

Şahin Metin (2011) “Îstîhdama Bê Qeyd û Di Heyama Hilberana Vezelokî de Rewşa Keda Jinê : Li 
Tirkiyeyê Xebata Bi Eksenê Malê Ve Girêdayî”, Rêvebirîtiya Gelemperî ya Statûya Jinê, Argumenta 
Pisporiyê.

Kolektîfa Sosyalîst Femînîst  (2011) “Xebata Bi Eksenê Malê Ve Girêdayî yee Nayê Dîtin!” http://
www.civakîistfeministkolektif.org/kadin-emegi/50-kadin-emegi/87-ev-eksenli-calisma-gorulmu-
yor.html

Gülcan Kaçan (2011) “Xebata Bi Eksenê Malê Ve Girêdayî, Xebatkaran û Mafên Huqûqî” http://
www.slideshare.net/NazikIsik/gulcan-kacan-kamu-kesimi-ve-eksenli-calismacalisma-grubu-sunu-
mu031211

Bilge Çoban (2013) “ Wek Mesekeneka Hilberanê; Malbat, Evrensel, Berfanbar 12, 2013. http://www.
evrensel.net/haber/74087/bir-uretim-mekani-olarak-aile 

Doğan Keskin (2011) “Navê Xebatkarên Ku Di Malê De Dixebitin Tune ye”, bianet, Sibat 25, 2011. 
http://www.bianet.org/bianet/toplum/128161-evden-calisanlarin-adi-yok

Doğan Keskin (2009) “ Xebatkarên Bi Eksanê Malê Dixebitin û Pirsgirêkên Wan”, Radikal, Mijdar 9, 
2009. http://www.radikal.com.tr/yorum/ev_eksenli_calisanlar_ve_sorunlari-963401

Kadriye Bakırcı (2002), “Li Dinyayê, Li Xebata Malê  de Sîstem û Mewzûata Parastinên Hiqûqî”, 
Kovara Îktîsat- Hejmar: 430.

Reyhan Atasü-Topçuoğlu (2010). “Kapîtalîzm û Pederşahî Di Warê Nefermî de Çawa Tê Monik Hev 
Girtin? Ji Mekanîzmayên Bizanîstî Veşartin û Biveşartinê Bêqîmet Kirinê Di Xebatên Bi Eksenê Malê 
de Xebitîna Wî “. Berhevkar.: Saniye Dedeoğlu û Melda Yaman Öztürk;Kapîtalîzm, Pederşahî û Keda 
Jinê : Modela Tirkiyeyê , 79-132.
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KEDA BÊVEGER YA DI NAV MALÊ DE

Çi ye?

  Di pîzagonê de berdêla keda bêveger tune ye, lê bi xwe faaliyeteke aborî ye, ne aborî be jî 
yekser bandorê li ser aboriyê dike. Ne tenê, tê wateya karên rojane yên wek xwarin çêkirin, 
paqijîkirin, mesrefa malêkirin, kinc û firax şuştin, utîkirin, li zarok/porspî/nexweşan 
lênêrîn,herwiha  perwerdehiya gelê malê, pêşketina wan a şexsî, kabiliyeta wan a têkilî 
danîtinê jî bi keda bêveger ya di nav malê de tê afirandin. Bi vê keda bêveger hemî bayaxên 
kesan dixe nav civakê û ji nû de tên afirandin.

  Li gor nêrîna makroekonomîk ev karên hanê ji bo pîzagonyayêhêza kar digihîne û ji bo 
pîzagonyayê herdem pêdivî bi hêza kar heye. Ev karên hanê hêza kar nû jîdikin. Di bin hin 
şert û mercan de ev kar dikin ku destheqên pîzagonan kêm bibin û kara wê zêde bibe. Lê 
hal ew e ku keda jin di hundurê malê de xerc dikin bi vî awayê ekonomîk bêqîmet tê dîtin. 
Pirsgirêk ew e ku ev kar nerast tê pênasandin. Ev karê daîmî hertim wek karê malê tê dîtin 
û îstatîstîk karkeran li gor pîşeyê wan ê sereke kategorîze dike. Loma keda jinê dîsa nexuya 
dibe. 

  Keda bêveger ne di nav agahiyên netewî ne jî di nav yên navnetewî cîh digre. Nakeve 
nav Hasila Xeyrîsafî ya Hundurê Welêt (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYİH)11 ûnakeve nav 
agahiyên li ser derameta netewî jî. Ango, dema meriv li restoranê xwarinê dixwe, ev di nav 
GSYİH de tê hesibandin. Û dema meriv li malê xwarinê çêdike ev nayê hesibandin. Xwarin 
çêkirin  wek berpirsiyariya jinan tê dîtin, lê dema tê ser pîzagonê aşpêjî dibe pîşeyeke di 
deste mêran de. Aşpêjên malan, ango jin, xwarinêbê destheq tînin ser sifra me.

1 Ji bo ku xizmet û mal bên afirandin, malên navberê tên bikaranîn û pere li van malên navber diçe.
Piştî pereyên malê navberê ji hemî pereyên mal û xizmetên di welatekî de hatiye afirandin tê kuştin, 
nirxê ku di destê meriv de dimîne jê re GSYİH tê gotin.  Piştî ew pereyê çûyî jê tê kuştin. 
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Di Pencika Keda de, bi Destheq û bê Destheq

  Jinên li derve karekî bi destheq dikin, dema tên malê di malê de jî kar dikin. Ji vî tiştî re cot-
bar tê gotin. Tevî ku karê bi destheq di nav jin û mêran de tê parvekirin, karê malê hemî dîsa 
di stûyê jinan de ye. Loma, ji mêran zêdetir zor li ser jinên bi destheq dixebitin çêdibe û ew 
zêdetir dikevin stresê  jiber ku ew hewl didin jiyana xwe ya kar û ya derveyî kar li hev bînin. 
Belê bi pêşketinên teknolojîk re makîna firaxan,  makîna cilan û melkesa cêyranê derketiye 
û xwezaya karê malê guheriye, lê zemanê ku jin li ser van karan xerc dike zêde nehatiye 
guhertin. Dîsa, tevî ku aniha serê malê hejmara zarokan ji berê kêmtir bûbe jî, zanistên wek 
pedagojî, psîkolojî, standartên têkiliya zarok û dayikê zêde kiriye. Loma em nikarin bibêjin 
zemanê ku meriv li nêrîna zarokan xerc dike kêm bûye. Lê, her jin jî heman zemanî xerc 
nake. Zemanê ku tê xerckirin li gor temen, zayend, tebîata malbatê, çîna civakî, erdnîgariya 
ku tê de jiyan têkirin, û herwiha li gor gelek faktorên wekî van tê guhertin. Mesela jinên pir 
ciwan, jinên xwedî îmkanên îstihdamkirina karkerên malê, an jî jinên bê zarok ji yên ne 
wek xwe kêmtir wexta xwe didin aktîvîteyên bêveger. Loma îmkan û îhtimala beşdarbûna 
van jinan yapîzagona hêza kar jî zêde dibe. 

  Herwiha, dema dayikên bi tenê dijîn di karekî bi destheq de dixebitin, heke kesekî wan 
tune be zarokên xwe emanet bikinê, mecbûr dimînin kesekî ji bo nêrîna zarokan îstihdam 
bikin. Xizmetê ji krêşê jî distînin, ji ber ku seata kar û krêşê li hev nakin, mecbûr dimînin 
piştî seata krêşê jî bi pereyan alîkariyê bistînin. Loma dema yên ku malên ji du kesan pêk 
tên tê muqayesekirin em dibînin dayikê bi tenê zêdetir pereyan li nêrîna zarokan xerc dikin. 
Ji ber vê yekê di karekî bi destheq de bixebitîn ji bo dayikên bi tenê dijîn ne alternatîfek e. 
Loma, dayikên bi tenê bêtir bi aboriya malê ve tên girêdan. Jin wexta xwe pirî ji bo karên di 
hundurê malê de xerc dikin lê vê keda wan wek kar nayê hesibandin û ji bo vî karî pereyan 
nastînin. Ji ber vê jî jin hertim li ber hejariyê ne, gelekê wan jî bi hejarî dijîn. 

Rewşa li Tirkiyeyê

  Li Tirkiyeyê jin ji mêran zêdetir keda bêveger xerc dikin. Li gor yekemîn Anketa Bikaranîna 
Demê ya li Tirkiyeyê, jin ji bo karê li kesan lênêrînê û paqijiya malê rojê nêzî 5 seat û 17 
deqqan û mêr jî rojê 51 deqqan xerc dikin. Ev anket di sala 2006an de hatibû çêkirin û 
piştî wê anketê yeka din nehatiye çêkirin. Dema xebata ji bo derametê tê xerckirin ji bo 
jinan seatek û 8 deqqe ji bo mêran jî 4 seat û 28 deqqe ye. Seatên keda jinan a bi destheq di 
temenê 25-34an de zêde dibe û dema ji bo karê bi deramet xerc dikin kêm dibe. Ji vî temenî 
re “temenê zayokiyê” tê gotin.  

  Li gor Başak, Kıngır û Yaşar (2013) jin ji %87ê dema keda xwe ji bo xebata bêveger, û mêr 
jî ji %84ê dema keda xwe ji bo xebata bi destheq didin. Dema mêr dizewicin wexta wan a 
li keda bêveger diçe ji %38 kêm dibe. Û dema jin dizewicin barê wan ê keda bêveger ji %49 
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zêde dibe. Dema meriv li parkirina karên malê dinêre, meriv dibîne ku mêr di hundurê 
malê de bi gelemperî karên wek temîratê û karên bi pereyan re eleqedar (plankirina budçeya 
malê, heqê fatoreyan dayîn, kirîna alavên elektronîk ji bo malê)  dibin. Karên wekî din 
hema beje qet nakin. Mesela jin  ji %71,5 û mêr  ji %6,1utuyê dikin. An jî jin  ji %85,3 û mêr  
ji %3,3 cilan dişon. Ji bo lênêrîna zarokan jî (paqijî, xwarin, lîstin, alikariya spartekên wan, 
bi şev bi wan re mijûlbûyîn, wan beşdarî dibistanê û çalakiyên civakîkirin, bi nexweşiya wan 
re mijûlbûyîn) jin ji mêran zêdetir dema xwe didin. Di hemî berpirsiyariyan de para mêran 
ji %5anderbas nabe. 

  İlkkaracan û Gündüz (2015)12 Anketa Bikaranîna Demê ya TÜİKê(Zaman Kullanım 
Anketi2006) û Anketa Hêza Kar ya Gelê Malêya TÜİKê(Hanehalkı İşgücü Anketi2006)
bikaranine û hesabek çêkirine; li gor vî hesabî, ji bo Tirkiyeyê hilberiya gelê malê ya 
di pîzagonê de, texrîben di navbera ji %21-29î ye (Bi qasî nirxê destheqê esgerîji bo 
hilberiya nav malê di pîzagonê de ji bo GSYHêya herî kêm ji %20.8, destheqê wekhev ya 
pîzagonê23 de ji %22.4ê wê, destheqê maliyeta fersendê34 de ji %29ê wêye). Li gor hesabên 
24 welatên endamê Yekitiya Ewropa hilberiya gelê malê herî kêm ji %17êGSYİH, û herî 
zêde ji %31,6GSYİHê ye.Tirkiyeyê nêzî navîniya YEyê ye. DemaTirkiyeyê û welatên YEyê 
tê muqayesekirin, meriv dibine di nav malê de dema xebitînê ji bo jinan ji hemî welatên 
Ewrûpî zêdetir e û ji bo mêran jî ji hemî welatên Ewrûpî kêmtir e. Ango di warê parkirina 
seatên xebata bi destheq/bê destheq ya jin-mêran de li gor YEyê newekheviyek e pir mezintir 
li Tirkiyeyê heye.

  İlkkaracan û Gündüz (2015), dibêjin ji bo Tirkiyeyê nirxê pîzagonê ya hilberiya navmalê ya 
texrîbî dikare sînorê herî jêr li ser çend faktoran ava bike. Sewiya destheqên li gor destheqê 
maliyeta fersendêû destheqê wekhev ya pîzagonê tê texmînkirin nîşan didin ku di navbera 
destheqên jin û mêr distînin de kenalek e mezin û dîskrîmînasyon heye. Herwiha, metodeke 
Anketa Bikaranîna Demê (Zaman Kullanım Anketi) ji bo kesênkarekî di ber karekî din re 
diketune ye, nikare wî karê duyem bipîve. Loma dibe ku ev anket hilberiya heyî ji rastiyê 

2   İlkkaracan, İ. ve U. Gündüz. (2015) “Türkiye için Hanehalkı Üretimi  Uydu Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla Hesabı: Bakım Ekonomisi ve Eşitsizlikler Üzerine Bir Değerlendirme”, İTÜ BMT-KAUM 
Working Paper. 
3   Ji bo nirxa pizagonê ya hilberana di nav malê de mizeya ku tê pêşnîyaz kirin yek jî mizeya hemtayî 
ya pizagonê ye. Mizeya pizagona hemtayî, di fealiyetên pizagonê de (wek mînak kul i jor behsa 
wî hatiye kirin di warê fealiyetên xizmetên şexsî) ji fealiyetên hilberana gelê xaneyê re mizeya ku 
hatiye çavdêrî kirin ya herî nêzîk e. Bi vê awayê xizmeta ku di nav xaneyê de bêmize tê dayîn, wek 
nirxandinek heke di şertên pizagonê de hatibûna hilberandin dê çiqas mesref çêbûna tê kirin û ji 
fealiyetên hilberanên wekhev re, ji perwerdehî û taybetiyên kesê ku fealiyetê pêktîne wek serbixwe, 
nirxên wekhev tê lê bar kirin.
4   Li gor vê wek hêmanên dereceya perwedehiya kesê, emrê wî/wê, serpêhatiya wî/wê ya karê, 
herêma ku dijî, bi li ber çavan girtinê, mizeya serê seetê ya pizagona keysa hêza karê tê texmîn kirin. 
Ev mizeya ku wek mizeya sermiyana firsetê tê binavkirin, kesê ku ji her yek seetê ku li dervehiya 
pizagonê de derbas kiriye di pizagonê de bixebitiyana qezenca ku dê destbixistina, encax wek 
bernîşana dahata ku feraxet kiriye tê girtin
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kêmtir pîva be. Temamê seatên di pîzagonaya hilberiya navmalê û hêza kar de ji bo jinan 
hatiye veqetandin nîşan didin ku jin  ji %22 nîvekî ji mêran zêdetir dixebitin. Him li bajaran 
him jî li gundan jinên di pîzagona hêza kar de cîh digrin û jinên di “temenê  zarokiyê” ango 
yên di navbera 25-34 saliya xwe de û jinên zewicî rojê bi tevahî ji 8 seatan zêdetir dixebitin. 
Herwiha, di vî temenî de jin heşt qatê mêran ji bo karên navmalê dema xwe didin û tenê ji 
bo lênêrîna zarokan pênc qatê mêran dema xwe xerc dikin. 

  İlkkaracan û Gündüz (2015), dibêjin ji temamê 49,8 milyar seatên di pîzagona hêza kar 
de,  ji %21ji temamê 53,4 milyar seatên xebatê ji bo hilberiyê ji %86 aidî jinan ne. Him di 
navmalê de him jî di nav seatên xebata pîzagonê de  ji %55ê karê têkirin ji aliyê jinan têkirin 
lê jin tenê ji %31êGSYİHê qezenç dikin.

Encam

  Ji bo ku jin beşdarî hêza kar nebin li ber wan astenga yekemîn berpirsiyariyên di malê de 
ne. 

  Ji ber ku hertim karên ji aliyê destheq bêveger bi jinan têkirin, yekser keda wan bêqîmet 
tê dîtin û ew hertim ji mêran kêmtir destheq distînin. Karê malê nayê ber çavan û wek 
niçikeke xwezayî ya  jintiyê tê dîtin, ev jî di her qadeke jiyanê de dibe bingeha newekheviya 
zayendî û hejariya jinan. Her ku jin dema xwe li karê navmalê yê bêveger xerc bikin û 
lênêrîna zarokan di stûyê wan de bimîne û keda wan a bêveger bêqîmet bê dîtin, ew ê 
hejariya dem û derametê ji wan re bibe çerxeke bêdawî.

  Jinên di karê bêderamet de dixebitin wek bermalî tên pênasandin, ev yek jî ji bo pêvajoya 
bêqîmetkirina keda jinê sedemek e girîng e. Loma di şuna bermalî divê pênasa karkerê malê 
yê bê destheqbê bikaranîn, bi vî rengî ew ê keda navmalê ya nayê dîtin, êdî dê bê dîtin û ew 
ê qîmetê wê jî hêdî hêdî zêde bibe.

  Ji hêla din, heke bikaranîna demê jî bi awayekî zelaltir bê pîvan û sînorê wê bê diyarkirin 
ew ê ji bo afirandina polîtîkayên li dij newekheviya zayendî pir baş bibe. 

  Wek platforma KEİGê ev demeke dirêj e ku em îfade dikin, ji bo ku karê navmalê di navbera 
jin û mêran de wekhev bên parkirin divê bingeha zagonî ji bo îzna bavtiyê û îzna li zarok 
lênêrînê ji mêran re bê çêkirin û divê pîzagona hêza kar ya seatên xebatê bê birêkûpêkkirin. 
Herwiha ji bo lênêrîna zarok/porspî/nexweş/seqetan divê dewlet xizmetek a baş, belaş an 
jî bi pereyekî kêm bi awayekî fireh bide. Bi vî rengî, ew ê him dema ku jin di navmalê de 
xerc dikin kêm bibe û him jî ew ê ne tenê ji bo îstihdamê herwiha dê ji bo beşdarbûna 
mekanîzmayên wek biryargirtinê, perwerdehiyê û siyasetê jî dema wan çêbibe. 

Avrêl 2015
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  Têgeha ewlehiya civakî ji madeya 22ye mînaBeyannameya Ramanên Mirovan tê. Li gor 
vê madeyê, “Wek endameke civakê herkes xwedî ramanê ewlehiya civakî ye.”5 Ramanê 
ewlehiya civakî ji bo rûmet û kesayeta herkesî bi awayekî serbest xwe bigihêjîne pêdiviyek 
e. Ji ber ku jin di nav civakê de wek mirovên nîv-însan tên dîtin û keda wan nayê ber çavan, 
ji bo karibin bêyî ku bi kesî ve girêdayîbin bijîn ewlehiya civakî garantiyek e...

  Zagona SîgortayaTenduristiyê ya Gelemperî û Ewlehiya Civakî ya bi hejmar 5510 
(GSSSG) di sala 2006an de derketiye, piştre di sala 2008an de qanûna Sîgortayên Civakî û 
SîgortayaTenduristiyê ya Gelemperî ya bi hejmar 5574 derketiye. Wek Platforma KEIGê me 
jî, hinqanûn ûpêşnûmayayên qanûnê yên di derbarê biryarnameyên di hukmê qanûnan de 
guhertin çêkirinê; ji aliyê jinan dabû ber çavan û me raporek li ser wan amade kiribû.6Di 
vê raporê de newekhevî û cûdatiyên di navbera jinên xwedî pîşeyên cûda nedihatin dîtin. 
Me xwest ku em nişan bidin bê ev cûdatiya pîşeyan bandorkeke çawa li ser jiyana jinên ji 
pîşeyên cûda tên dike. Ev pêşnûma bi deme re bû zagonek, dûre, bi salan her ku qanûnên 
tevahî derketin di vê zagonê de jî guhertin çêbûn. Di zagona GSSSG de tiştên jinan eleqeder 
dikin hene, lê zimanê zagonê gelekî tevlihev e, û jin nikarin jê fêm bikin. Ji ber vê yekê, di 
vê nîşeya agahiyê de armanca me bi awayekî zelal îzahkirina vê zagonê ye. Da ku ji karibin 
agahiyên di derbarê jinan de bidest bixin. Û em dixwazin ji bo xebatên saziyên jinan 
bingehekê amade bikin.

Ewlehiya Civakî

  Li gor pênasa ewlehiya civakî yaSaziya Ewlehiya Civakî (Civakî Güvenlik Kurumu-SGK) 
 bêyî ku li derameta mirovan binêre, wan ji tiştên hizûr û xewşiya civakî xera dikin diparêze. 
Ev him “ramanê mirovan” e, him jî “berpirsiyariya dewletê” ye. Divê dewlet sîstemên bi prîm 

5 Dema ev nîşeya agahiyê dihat amade kirirn gelek têkariya Hicran Atatanır û Fatma Şenden çêbû, 
em spasiya wan dikin.  Beyannameya Gerdûnî ya Ramanên Mirovan, http://www.tbmm.gov.tr/
komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf 
6  “Ewlehiya Civakî ya ku SSGSS ji bo jinan pîşniyar dike, yeka çawa ye?/2008”, http://www.KEİG.
org/raporlar.aspx?id=5 

SÎSTEMA EWLEHIYA CIVAKÎ Û JIN*
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an jî bê prîm bikarbîne û ewlehiya civakî li dar bixe.7 Li vir tiştê balê dikşîne kirpandina 
“biprîm an jî bêprîm” e. 

  Li Tirkiyeyê jî sîstema Ewlehiya Civakî heye û ev sîstem bi riya prîman tê fînansekirin. 
Pêşnûmaya “Reforma Ewlehiya Civakî” di sala 2008an17ê Avrêlêde bûye zagon. Li gor 
vêzagonê SSK, Bağ-Kur û Emekli Sandığı di bin banekî de hatiye topkirin. Her yek ji wan ji 
bo norm û standartên cûda xizmetê didin. Lê dîsa jî meriv nikare behsa yekbûyîneke diyar 
bike, ji ber ku statûyên 4/a, 4/b û 4/c derketine holê. Statûya 4/ayê kesên bi SSK, statûya 4/
byê kesên bi Bağkur, statûya 4/cyê jîbi Emekli Sandığı û tabiî zagona bi hejmar657 çarçove 
dike. Di hundurê vê sîstema ewlehi ya civakî de sê nigên serekê yê sîgortayê hene. Nigê 
sîgortadema kin,dema meriv ji ber qezayên kar, nexweşiya pîşeyî, nexweşî, û dayikbûnê 
nikare kar bike bikêr tê û di van deman de pereyên ji kar mayînê û alîkariya zayînê dide. Nigê 
sîgorte ya dema dirêj jî  pereyê pîr bûnê, seqetmayînê û mirinê dide. Sîgortaya tenduristiyê 
ya gelemperî jî alîkariya tenduristiyê dide.Sîgortaya Bêkariyê jî di sala 1999an de, bi Qanûna 
Sîgortaya Bêkariyê ya bi hejmar  4447ketiye nav sistema Ewlehiya Civakî ya Tirkiyeyê. 

  Wek PlatformaKEİGê dema em di sîstema Ewlehiya Civakî ya Tirkiyeyê de mijarên jinan 
eleqedar dikin niqaş dikin, em li ser sîgortaya pîrbûnê, sîgortaya li ser daxwazê, û di vê 
çarçoveyê de li serkarkerên cotemeniyê, karkerên malê, jinên di mal de hilberanê dikin, 
jinên di zagonê de wek bermalî tên pênasandin û li malê lênêrîna nexweş/porspî/zarokan 
dikin sekinin. Dûre me mijarên nêrînakesên nexweş û seqet, “mehaniya jinebî û sêwîyan” 
vekola û di beşa dawî de jî me cîh da nirxandinên xwe. 

  Di sala 2006an de Qanûn a Sîgorteyên Civakî û  Sîgortaya Tenduristiyê ya Gelemperî ya 
bi hejmar 5510 (CivakîSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası-SSGSS) derket.Di sala 2008an 
de jîQanûna Sîgortayên Civakî û Sîgortaya Tenduristiyê ya Gelemperî ya bi hejmar 5574 
(CivakîSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) derket. Bi Qanûn ûBiryarnameyên di Hukmê 
Qanûnan de û Guhertinê di Qanûnan de çêdikin guhertin di ramanan de çêbûn. Xebata me 
bi gelemperî li ser van hatiye meşandin.

Sîgortaya Pîrbûnê

  Di sala 1999an deguhertinek sereke hat çêkirin û temenê malnişînê hat zêdekirin û 
dema prîma dayinêjî hat zêdekirin. Berî vê birêkûpêkkirinê, kesên bi SSKya berê hatine 
sîgortekirin ji van her sê alternatîfan şertên yekê dianîn cîh û malnişînî dibûn. Li gor 
alternatîfa yekem piştî dayîna 5000 prîman û di temenê 50 de jin malnişînî dibûn. Li gor 
alternatîfa duyem piştî ji bo 15 salan sîgortekirî diman û bi tevahî 3600 prîm didan dîsa di 
temenê 50 de jin malnişînî dibûn. Û li gor alternatîfa sêyem de sînorê temen tunebû piştî 20 
salan sîgortekirî diman û bi tevahî 5000 prîm didan dikaribûn malnişînî bibin. Bi guhertina 

7   http://www.sgk.gov.tr 
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ku hat li dar xistin ji bo jinên piştî sala 1999an dest bi karkirine temenê malnişînê bû 58. 
Dema prîmdayinê jî ji 5000an rabû, bû 7200. Ji bo kesên berî sala 1999an SSK an jî Bağkura 
xwe dabû destpêkirin,ji temen û hejmara prîman bi “derbasbûna bi qedeme” hat zêdekirin 
û ev birêkûpêkkirin hê jî li dar e.8

  Di sala 2008an de bi Qanûna bi hejmar 5510 di sîstema ewlehiya civakî de ji bo şertên 
malnişînê guhertinek din hatkirin. Li gor vê guhertinê jinên di statûya 4/a (SSKya berê) de 
dixebitin ew ê heta sala 2036an di temenê 58an de malnişînî bibin lê piştî wê salê temenê 
malnişînê dê heta 2048an bi qedeme qedeme rabe 65an. Dixwestin hejmara prîmên 
sîgorteyiyên 4/ayî di sala 208an de bikin 9000, lê dema ku zagon derket gelek bertek hatin 
dayîn loma hejmara prîman 7200 roj man. Jinên di statûya 4/b,berê 7200 rojan prîm didan 
lê aniha mecbur in 9000 prîman bidin. Ji ber ku xebata jinan ji berzewacê û zarokan carê 
qut dibe, ev zêdekirina temenê malnişînê û hejmara prîman malnişînbûyîna jinan gelekî 
dijwar kir. Ji ber vê îmkana deyndariya zayinî hat dayîn ji bo jinan, bi vê îmkanê wan 
dikaribû pereyên prîmên xwe yên ji ber mayî li ser hev bidana û prîmên xwe biqedandana. 
Lê dema meriv li destheqên ku jin distînin, dereceya derameta malbatan, û qîmeta ku ji bo 
malnişînbûyîna jinan tê dayîn dinêre; meriv dibîne ev îmkana deyndariyê bikêr nayê. 

  Madeya 41/a ya Qanûna bi hejmar 5510deyndariya zayinê ji bo karkerên jin birêkûpêk 
kiriye. Li gor vê, jina di çaroçoveya 4/ayê de dikare heta du caran destûra zayinê bistîne, 
lê divê ev destûr her carê ji du salên pişt zayinê nezêdetir be. Ji bo vê jî divê di wê demêde 
li kargehê nexebite û divê ew zaroka jidayikbûye jî nemire. Ew dikarin di vê dema hatiye 
talebkirin de li gor ji %32yê derameta xwe ya rojane bên deyndarkirin. Di sala 2014an 
Qanûna Kar ya bi hejmar 6552 û Qanûna di Derbarê Vesazkirina Hin Deynan û Guhertina 
di Hin Qanûn û hin Biryarnameyên di Hukmê Qanûnan de derket. Bi vê birêkûpêkkirinê 
ne tenê jinên di statûya 4/ayê de, herwiha yên di 4/b û 4/cyê de jî edî dikarin destûra 
zayinêbistînin.9 Herwiha hejmara zarokan jî ji 2yan hat 3yan; tenê du salên piştî zayinê destûr 
dikare bê stendin û şerta ku zarok nemire hatiye anîn.Li gel vê, ji bo ku jina bisîgorte karibe 
ji deyndariya zayinê îstîfade bike divê berî zayinê sîgortekirî be. Ji bo mêrên ji “deyndariya 
eskeriyê” îstîfade dikin şerteke wisa tune ye, tenê ji bo jinên sîgortekirî mecbûriyeteke wisa 
hatiye anîn û ev jî nehewiyeke10.

8   Tabloya ku bi hûrgilî li ser derbasbûna bi qedeme di dawiya nivîsê de, Pêvek 1ê de hatiye danîn. 
9    Jinên di çarçoveya 4/cyê de hatine sîgortekirin tenê dikarin dema halê 
dayiktiyêbêndeyndarkirin.  
10   Ji bo deyndarkirina eskeriyê, destpêka dema sîgorteyîbûnê bi qasî rojê ku deyndarî dê bidome 
bi paş de tê anîn. Wek mînak; heke kesekî  di tarîxa 01.06.2009an de hatiye sîgorte kirin  di navbera 
2001-2003an de 18 mehan deyndariya eskeriyê bistînê despêka sîgorta vî kesî 18 mehan bi paş 
de tê anîn û destpêka sîgorta wî wek 01.01.2008 tê qebûl kirin. (Alper, 2014: 293). Bi vê riyê mêr 
deyndariya eskeriyê bikartînin û zûtir malnişînî dibin. (Alper, Y., 2014,Sîstema Sîgorteya Civakî Ya 
Tirk û Hiqûqa Sîgortayên Civakî , Weşanên Dorayê: Bursa.)
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  Di Tabloya li jêr ji bo kesên di statûya 4/a û 4/byê de rojên prîman û temenê ji bo malnişînê 
lazim hatiye nişan dan. Wekî ku tê dîtin ji 2008an vir ve rojên prîman û temenê malnişînê 
hatiye zêdekirin. Herwiha ji bo kesên ku ji sala 2036an vir ve rojên xwe yên prîman xelas 
kirî malnişînî bibin temenê ji wan re divê qedeme qedeme tê zêdekirin. Ango, ji bo jineke di 
statûya 4/ayê de dixebite di sala 2040an de 7200 rojên xwe yên prîmê xelas bike û malnişînî 
bibe divê 61 salî be.

Tablo 1. 4/a ji bo Sîgorteyiyên (SSK) Şertên Malnişînê
5510 – Ji bo Kesên Piştî Tarîxa 01/05/2008 Hatine Sîgortekirin - 4/a

MÊRÊ BISÎGORTE JINA BISÎGORTE
60 Temen 7200 Roj (20 sal) 58 Temen 7200 Roj (20 sal)
1/1/2036 - 
31/12/2037

61 1/1/2036 - 
31/12/2037

59

1/1/2038 - 
31/12/2039

62 1/1/2038 - 
31/12/2039

60

1/1/2040 - 
31/12/2041

63 1/1/2040 - 
31/12/2041

61

1/1/2042 - 
31/12/2043

64 1/1/2042 - 
31/12/2043

62

1/1/2044 û jê 
wê de

65 1/1/2044 - 
31/12/2045

63

1/1/2046 - 
31/12/2047

64

1/1/2048 û jê 
wê de

65

Çavkanî: SGK

Tablo 2. 4/b ji bo Sîgorteyiyên Bağkurê Şertên Malnişînê
5510 – Ji bo Kesên Piştî Tarîxa 01/05/2008Hatine Sîgortekirin01/05/2008 - 4/b
MÊRÊ BISÎGORTE JINA BISÎGORTE

60 Temen 9000 Roj (25 sal) 58 Temen 9000 Roj (25 sal)
1/1/2036 - 
31/12/2037

61 1/1/2036 - 
31/12/2037

59

1/1/2038 - 
31/12/2039

62 1/1/2038 - 
31/12/2039

60

1/1/2040 - 
31/12/2041

63 1/1/2040 - 
31/12/2041

61
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1/1/2042 - 
31/12/2043

64 1/1/2042 - 
31/12/2043

62

1/1/2044 û jê 
wê de

65 1/1/2044 - 
31/12/2045

63

1/1/2046 - 
31/12/2047

64

1/1/2048 û jê 
wê de

65

Çavkanî: SGK

  Ji bo mehaniya malnişînê bê hesabkirin jî sê serdemên cûda hene. Ev hesab wek berî 
-31.12.1999an, di navbera 2000 û 2008an û piştî 2008an têkirin. Di sala 1999an de krîtera 
hesapkirin bi li hev carkirina qezenca nîvekî ya mehane û Rêjeya Girêdana Mehane (Aylık 
Bağlama Oranı-ABO) dihat derxistin, ji ber vê jî mehan  î kêm bûn. Loma, niveka girêdana 
mehîneya ya kesên berî sala 1999an dest bi karkirine ji bo 5400 rojan ji %60 e, lê ji bo 
kesên piştî sala 2008an dest bi karkirine serê 360 rojê  ji %2 ye. Kesên piştî 2008an dest bi 
karkirine û bi 7200 rojan (20 x 360 rojan) malnişînî dibin dê ji %40ê meaşê xwe mehîneya 
malnişînê bistînin. Û Kesên bi 9000 rojan (25 x 360 rojan) malnişînî bibe dê ji %50yê meaşê 
xwe mehîneya malnişînê bistînin. Ji bo ku mehîneya malnişînê zêde be, divê meaşê xebatê 
jî zêde be.Loma dê mehîneya malnişînê ya jin û mêrên piştî 2008an dest bi karkirine û bi 
destheqê esgerî xebitîne ji destheqê esgerî jî kêmtir be.11Mînakên vî tiştî ji îro de dest pê 
kiriye.

  Bi zagona bi hejmar 5754 ya di sala 2008an de hatiye qebûlkirin jinên bi sîgorte û li kesên 
muxtacî lênêrînê dinêrîn an jî jinên bi sîgorte û zarokên wan bi seqetiya giran bi awayekî 
hêsantir malnişînî dibin. Li gor vê, ji bo jinên di vê rewşê de him rojên prîmê hatiye kêmkirin 
û him jî temenê wan ê malnişînîbûyînê hatiye daxistin. Lê belê, ji bo çi ev tişt tenê ji bo jinên 
bi sîgorte tê bikaranîn. Em dizaninnêrîna kevneşopî ya di civakê de pirsgirêka lênêrînê 
xistiye stûyê jinan û mewzûata Ewlehiya Civakî jî bi vê nêrînê berdewam dike.

Sîgorteyîbûna li gor Daxwazê

  Sîgorteyîbûna li gor daxwazê bi madeya 50emin ya Qanûna Sîgorteyên Civakî û Sîgortaya  
Tenduristiyê ya Gelemperî, hejmar 5510 ve hatiye birekûpêkkirin. Li gor vê madeyê, dema 
kes bi daxwaza xwe prîmên xwe didin û dibin xwedî sîgortaya direj (seqetbûn, pîrbûn û 
mirin) û sîgortaya tenduristiyê ya gelemperî ji wan re sîgorteyiyên li gor daxwazê tê gotin.
  Ji bo ku meriv karibe bibe xwedî sîgortaya li gor daxwazê;

11   “Her ku roja we ya prîman zêde dibe, mehîneya we ya malnişînê jî kêm dibe”, Ali Tezel, Rêbendan 
26, 2015.http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7495 



LI SER KED Û ÎSTÎHDAMA JINAN 
NÎŞEYÊN AGAHIYÊ

28

• Divê meriv li Tirkiyeyê bijî,

• Divê xebata meriv, meriv mecbûrî sîgortaya mecbûrî neke,

• Divê meriv bi sîgorte be, lê divê mehê 30 rojan nexebite û an jî nîv rojî bixebite. 

• Divê ji ber sîgorteyîbûna xwe jê re mehîne nehatibe girêdan. 

• Û divê 18 saliya xwe tije kiribe. 

  Binbariya prîman jî  ji %32ê destheqê esgerî yê brut e, û  ji bo serdema 01.01.2015 – 
30.06.2015 herî kêm 384 TL ye. Lê ji ber ku şertê wê pir giran e, wekî kudi Tablo 3an de jî 
tê dîtin taleba ji bo sîgorteyîbûna li gor daxwazê bê mantiq e û her ku diçe jî kêmtir dibe.
Berî 2008an sîgorteyîbûna li gor daxwazê, ji bo kesên bi, SSK, Bağkur û Emekli Sandığı cûda 
cûda hatibû birêkûpêkkirin. Li gor vê, ji bo ku kesên bi sîgortaya li gor daxwazê mehîneya 
pîrbûnê bistînin divê jin 58, mêr jî 60 saliya xwe tije bikin û divê 9000 roj prîmên seqetiyê, 
pîrbûnê û mirinê daxuyanî kiribe. Piştî ku zagon derket, hejmara prîman ji bo kesên di 
statûya 4/byê de ango kesên bi Bağkur bûye 9000 roj. (Madde 51-Pêvek beş: 17/4/2008-
5754/31 md.). Ji bo jinên di statûya4/byê de bibin xwedî mehîneya pîrbûnê divê temenê 
wan 58 be û divê 9000 rojan prîmên sîgortaya seqetiyê, pîrbûnê û mirinê hatibe dayîn. 
Ango, divê ji bo 25 salan xebitîbin. Loma hema hema ne pêkan e ku jinên mehê ji 30 rojî 
kêmtir dixebitin malnişînî bibin. Ev jî diyar dike bê ji bo çi di tabloyê de hejmara kesên bi 
sîgortaya li gor daxwazê her ku çûye kêm bûye.

Tablo 3. Li gor Salan Kesên bi Sîgortaya li gor Daxwazê
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

S î g o r t e -
yiyên li 
gordaxazê  
(4/b)

235.069 389.791 374.535 270.780 195.557 166.333 129.995

(*) Meha Mijdarê
Çavkanî: îstatîstîkên SGKyê

  Li hêla din qanûna bi hejmar 5510 ji bo hin rewşan têkiliya di navbera sîgorteyîbûna 
mecbûrî û sîgortaya li gor daxwazê birêkûpêk kiriye. Li gor vê,kesên di mehekê de ji 30 
rojî kêmtir têkiliya sîgortaya mecbûrî datîne, dikarin rojên xwe yên kêm bi sîgortaya dirêj 
tije bikin, heke taleb bikin dikarin ji bo vê tijekirine li ser daxwaza xwe deyndar jî bibin. 
Prîmên van kesên nedaîmî dixebitin û xwedî sîgortaya li gor daxwazê dikeve ser prîmên 
wan ên mecbûrî. Lê belê, ev prîmên ku dikevin ser wek yên di çarçoveya 4/ayê (karker an jî, 
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SSKyiyên berê) de ne.12 Li gor agahiyên SGKyê yê Cotmeha 2014an 275.248 kes di sîstemê 
de xwedî vê statûyê ne. 

  Prîma sîgortaya li gor daxwazê di navbera sînorê binî (6,5 qatê sînorê bin) û sînorê serî 
yê qezenca esasî ye û prîma ku kesê bi sîgorte diyar dike  ji %32yê qezenca wî ya mehane 
ye.  Ji %20ê vê prîma seqetî, pîrbûn û mirinê ye;ji %12ê wê prîm a sîgortaya tenduristiyê ya 
gelemperî ye. Ji ber ku sîgorteyiyên li gor daxwazê prîmên sîgortaya dema kin nadin, ew 
nakevin nav çarçoveya sîgortaya dema kin. Loma kesek pereyê ku dema meriv ji bo demekê 
nikare kar bike tê dayîn nade wan. Li hêla din em, dibînin rêjeyadestheqan ya di pîzagona 
kedê ya Tirkiyeyê pir kêm e, û temînata kar tune ye, û têkiliyên xebatê yê layiqî însanan 
be hema hema bê tune ye. Di vê çarçoveyê de wek mînak kesekî 10 rojan xebitiye nikare 
20 rojên xwe yên sîgortaya li gor daxwazê bide û bibe xwedî sîgortaya temam, ji ber ku 
heqê prîman gelek zêde ye. Li ser vê jî, ji ber ku divê kes heta temenê 61-63yan 7200 rojan 
prîman bide û dûre pereyê ku ew ê bistînin dê pir kêm be. Ev tê wê wateyê ku sîgortaya li 
gor daxwazê û şert û mercên pîzagona kedê li hev nakin.

 Karkerên Cotemeniyê

  Bi aqda xizmeta cotemeniyê, karkerên daîmî dixebitin dê ji SSKya Cotemeniyê ya bi 
hejmar 2925an îstîfade bikin. Lê belê, ji bo kesên di çarçoveya qanûna bi hejmar 2925 de 
sîgortekirî karibin têkevin bin banê sîgortayatenduristiyê ya gelemperî divê ew prîmên 
sîgortaya tenduristiyê ya gelemperî bidin, ew jî  ji %12,5 e.

  Piştî Qanûna SSGSS ya bi hejmar 5510 derket, hin madeyên qanûna bi hejmar (md 1, md 
5, md 13, md 17, md 24, md 33, md 35) hat rakirin. Ji ber vê, kesên di warê cotemeniyê 
de nedaîmî dixebitin û wek karkerê demsalî tên pênasandin li derveyî şemsiya ewlehiya 
civakîhatin hiştin. Lê ji ber ku gelek bertek li dij vê hat dayîn, di sala 2011an de bizagona bi 
hejmar 6111 madeya 5emin ket nav qanûna bi hejmar 5510. Bi vî rengî, bi aqda Xizmetên 
Karên Cotkarî û Daristanîyê têkiliyên sîgortayê yên kesên nedaîmî dixebitin hatiye 
birêkûpêkkirin û ketiye nav qanûna bi hejmar 5510.13Li gor vê, kesên di warê cotemeniyêde 
karên nedaîmî dikin li gor madeya 4/a ya qanûna bi hejmar de 5510 bisîgorte hatine hesêb 
kirin. Bi tevahî ji %34,5 nîvekî prîman didin û mîqdarê wê jî ew diyar dikin. Û divê ev 
mîqdar di navbera sînorê binî û sînorê serî yê qezenca esasî ya prîmê be. ji %20ê prîmên 
tê dayîn ji bo prîmên sîgortaya dem-dirêj e, ji %12,5ê wê prîmên Sîgortaya Tenduristiyê ya 
Gelemperî (Genel Sağlık Sigortası-GSS) ye, ji %2yê wê jî prîmên sîgortaya Qezayên Kar û 
Nexweşiyên Pîşeyî ye. Di sala 2015an de kesên di warê cotemeniyê de nedaîmî dixebitin, 

12   Di qanûna bi hejmar 5510 de sê pênas bal dikşîne: 4/aji bo SSKyiyên, 4/b ji bo Bağ-Kuriyan, 4/c 
jî ji bo memûran hatiye danîn. Benda 4/a tê maneya “Yên bi aqda xizmetê ji aliyê gelek kardêran ve 
tên xebitandin. Li gor vê kesên dikeve nav çarçoveya 4/ayê, dikarin bi 7200 rojên prîman û bi temenê 
lazim malnişînî bibin.  
13  “Ülkenin en garibanları Sigortasız çalışır”, Ali Tezel, Mijdar 3, 2014. http://www.alitezel.com/
index.php?sid=yazi&id=7174 
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mehê 22 rojan prîman didin û wek 30 rojî prîm dabin tên sîgortekirin. Di sala 2023an de 
ew ê êdî wek sîgorteyiyên din mehê 30 rojî prîman bidin. Ango ji bo ku karkerên tenê hin 
serdeman dikarin kar bibînin û rojheqê wan kêmî 30 TLyî karibin bibin sîgorteyî divê her 
meh ji bêriya xwe pereyên mezin bidin.

  Ji bo sîgorteyiyên cotemeniyê yê bi 2925 û berî 30ê Avrêla 2008an an jî berî wê qeyda 
wan çêkirî di navbera 1ê Rêbendan û 30ê Pûşpera 2015an heqe prîmê 195,24 TL; û di 
navbera 1e Tirmeh û 31ê Çileyê  Pêşîna 2015an de 206,94 TL ye, lê

  Ji bo kesên qeyda wan piştî 1ê Gulana 2008an an jî piştî wê hatiye çêkirin mîqdara 
pereyan di navbera 1ê Rêbendan û 30ê Pûşpera 2015an li gor destheqê esgerî 303,98 
TL;û di navbera 1e Tirmeh û 31ê Çileyê Pêşîna 2015an dejî li gor destheqê esgerî 
322,20 TLye. 

  Kesên qeyda wan berî 2008 hatiyekirin, ji ser sînorê binî yê qezenca esasî ango 
destheqê brut yê esgerî; 15 rojan, yên qeyda wan piştî 2008an hatiye çêkirin 22 rojan 
prîman didin.

 Karkerên Malê

  Di sala 2014an de bi qanûna bi hejmar 6552 “made 9” li qanûna bi hejmar 5510 hatiye 
zêdekirin. Bi vî awayî karkerên malê jî ketine bin banê qanûna bi hejmar 5510. Li gor vê 
birêkûpêkkirinê, karkerên malê bûne du cûre, yên ji bo kardêrekî mehê ji 10 rojî zêdetir 
dixebitin û yên ji 10 rojî kêmtir dixebitin. Sîgorteyîbûna wan jî li gor vê hatiye birêkûkpêk
kirin. Pêveka 6an dike ku wek şifêr û hunermendan karkerên malê jî ji bo rojên ku naxebitin 
prîmên xwe yên sîgortayê bi xwe bidin.14 

  Li gor vê birêkûpêkkirinê, kardêrên xizmetkaran ji 10 rojî kêmtir didin xebitandin (li 
gor zagonê wek kardêr nayên hesibandin, wek xebatdar tên binavkirin.) tenêji %2 nivekî 
prîmê qezaya kar û nexweşiya pîşeyî didin. Wek mînak; kesên mehê ji 10 rojan kêmtir bi 
sîgorte tên xebitandin di navbera tarîxên 01.04.2014 û 30.06.2015ande ji bo qezayên kar û 
nexweşiyên pîşeyî ji ser destheqê esgerî rojê 40,05xji %2=0,80 qurişî heqê prîman didin. Lê, 
dema karkerji ber qezayeke kar an jî nexweşiyeke pîşeyî diçe nexweşxaneyê kardêr prîma 
nexweşxanê ji %2an dabe jî ji karker dipirsin bê prîmê GSSê daye an na. Heke nedabe, 

14   Herwiha, ji ber Qanûna Kar  sportmene profesyonel û xebatkarên hewayê jî wek karker nayên 
hesibandin û ji bo ew jî sîgorteyî bên hesibandin divê wek sîgorteyiyê 4/ayê (SSKyî) prîmên xwe bi 
xwe didin. 
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karker nikare pereyê raporê (pereyê ku dema meriv nikare kar bike tê stendin.) bistîne15 
Berî zagona tevahî, her çiqas qanûna bi hejmar 5510 karkerên malê li derveyî şemsiya 
parastinacivakî hiştibe jî, bi qerarên Dadgeha Bilind rê li ber sîgortekirina karkerên malê 
yên ku hema hefteyê carekê be jî bi nîzamî diçin malekê vebûbû. Birêkûpêkkirinên zagona 
tevahî aniye, qerarên Dadgeha Bilind yê ku rê li ber sîgortekirina karkerên malê vedike 
bêfonksîyon kiriye.

  Karkerên malê yên ku mehê ji 10 rojan zêdetir dixebitin li gor madeya 4/a ya qanûnê 
dê wek sîgorteyiyên mecbûrî bên hesibandin. Ji bo ku hejmara rojên karkerekî malê di 
hundurê mehekê de xebitiye bê diyarkirin, meriv seatên wan ê xebatê ya mehekê bi seata 
xebatê ya rojane (7,5 seat) dabeş dike. Wek mînak; karkerekî malê,heftê 3 rojan, rojê 5 saetan 
di mehekê de 60 saetandixebite di hundurê mehekê de ew qas seat xebitiye; 

  3x5=15 (seata xebatê ya di hefteyekê de ); 

  15x4=60 (seata xebatê ya di mehekê de); 

  60/7,5=8 roje.

  Karkerekî malê mehê ji 10 rojan kêmtir jî, zêdetir jî bixebite, heke di hundurê mehekê 
de ji 30 rojî kêmtir xebitîbe, mecbûr e ji bo rojên xwe yên kêm heqê prîmên sîgortaya xwe 
ya tenduristiya gelemperî bide da ku bibe 30 roj.Ji bo kesên di vê rewşê de testa derametê 
têkirin, û ji bo rojên wan ên prîmên sîgortaya tenduristiyê ya gelemperî yên kêm heqê 
prîman tê diyarkirin. Ji ser derameta diyarkirî ji %12,5 nîvekî prîmên GSSyê tê dayîn. 
  Sîgorteyiyên ku dixwazin li gel sîgortaya tenduristiyê ya gelemperî, nigê sîgortaya dem-
drêj jî bidin, ji bo rojên xwe yên kêm, divê bi tevahî  ji %32,5 nîvekî heqê prîman bidin û 
divê ev heq di navbera sînorê ser û sînorê bin yê derametawan be.  Ji bo karkerên malê yê 
ji bo heman kardêrî ji 10 rojan zêdetir dixebite mecbûriyeta ewlehiya tam heye; lê piraniya 
wan “xebatkaran” jin in û kardêrên malê jî wekî ku ji kardêrên din tu ferqa wan tune be divê 
her meh hin prosedûran dubare bikin.Herwiha, ji bo ku diyar bibe karkerê malê çend rojan 
xebitiye beyanat lazim e, loma him xebata bêqeyd nayê bergirkirin him jî ev tişt bêhtir dibe 
sedema xebata bêqeyd.

Jinên di Malê de Hilberanê Dikin

  Ji sala 2011an pê ve jinên tiştan bi keda deste xwe hidiberînin û wan difiroşin dikarîbûn 18 
rojan prîman bidin û 30 rojan xizmetê qezenç bikin. Lê ji bo ku ji vî hukmê taybet îstifade 
bikin diviyabû jinan di 01/10/2008an de dest bi vî karî kiribana û diviyabû bi belgebikirana 

15   “Torba yasa ile ev hizmetlilerine yazık oldu”, Ali Tezel, 13 Eylül 2014.http://www.alitezel.com/
index.php?sid=yazi&id=7066  
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ku piştî tarîxa 01/10/2008an jî ev kar domandine.Bi madeya 50emîn ya qanûna bi hejmar 
6111 êdî ne muhîm e kengî dest bi vî karîkirine. Li gor vê birêkûpêkkirinê, heke bi belge 
bikin ku vî karî dikin û taleb bikin, hemû jinên vî karî dikin dikarin 18 rojan prîman (ji bo 
2011an) bidin û ji ser 30 rojî bên sîgortekirin. Ev tetbîqrê li ber jinên ku bi keda destê xwe 
debara xwe dikin vedike, da ku bibin xwedî ewlehiya civakî, lê dema meriv qezenca wan a 
kêm dibîne, meriv dizane ev tetbîq bêkêrî tiştekî nayê. 

 Jinên Bermalî

  Ji bo kesên sîgortaya li gor daxwazê girtine jî heman tişt li dar e. Ji nav girseyên hatine 
hedef girtin ya herî girîng jinên bermalî ne. Li gor Lêkolîna Hêza Kar ya Gelê Malê (Hane 
Halkı İşgücü Araştırması-HHİA) ya herî dawî hatiye çapkirin û ya ji aliyê Saziya Îstatistîkan 
ya Tirkiyeyê;(Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK)ji 20 milyon û 159 hezarjinên di Mijdara 
2014ande tevlî hêza kar nebûne,11 milyon û 675 hezar jin (ji %57,9ê wê) wek sedema vî 
tiştî, bi karên malê re mijûlbûnê nîşan didin. Di sîstemê de jin bi gelemperî wek bendewarên 
kesên bi sîgortaya aktîf (hevjîn, bav an jî keç/kur) tên qeydkirin. Û hertim di statûya kesê 
muhtacî xwedîkirinê (wek hevjîn, zarok hwd) û kesê xwedî heq de ne. (wek bî, sêwî hwd.) 
Sedema vê ya sereke ew e ku karê ku jin dinav malê de dikin nayê dîtin û ew wek karkeran 
nayên hesibandin. 

  Di modela heyî de divê kesên seqet/pîr ji aliyê eqrebayên herî nêz bên nêrîn da ku 
kesê lênêrînê dike karibe heqê rapor û nihêrvaniyê bistîne. Ev şert jî mexduriyeteke din 
diafirîne. Ev sîstem derfetê nade xizmeta nihêrvaniyê ji derve bê stendin, loma jinên ku wek 
berpirsiyarê lênêrîna di hundurê malê de tên dîtin, di hundurê malê de mehkûmî jiyaneke 
îzole dibin. Bi vê sîstemê ev tişt tê teşwîqkirin û hevpariya kar ya zayendperest ji nû de tê 
avakirin. Herwiha,di çaroçoveya programa Xizmeta Lênêrînê ya li Malê de (Evde Bakım 
Hizmeti)kesên seqet “li malê ji aliyê eqrebayên xwe tên lênêrîn” û ew kesên lênêrînê dikin 
ji aliyê Wezareta Malbat û Pôlîtîkayên Civakî bê sîgorte tên xebitandin.16Ango, bergirkirina 
xebata jinan ya bêqeyd li hêlekê, ev rewş tê zêdekirin.

Xebata Daîmî ya Qismî

  Di madeya 13emîn ya Qanûna Kar de dema xebata daîmî ya qismî ji 3/1ê dema xebatê ya 
normal bo hefteyekê kêmtir e, ango ji heftê 30 seatan kêmtir e. Di madeya 14mînde jî xebata 
li ser gazîkirinê hatiye birêkûpêkkirin, û karê karkerên dema tên gazîkirin dixebitin jî wek 
karê daîmî yê qismî hatiye pênasandin. Divê kardêr bi koda “06-Îstihdama Qismî” kesên 
jê re xebatkirine bi SGKyê bide zanîn dûre ew karker dikarin bên deyndarkirin da ku rojên 
wan ên kêm ji bo 30 rojan bên temamkirin.

16   “Mehane ya Astengdar Çi Ye?”, Wezareta Polîtikayên Malbat û Civakî, http://eyh.aile.gov.tr/
sikca-sorulan-sorular/engelli-ayligi
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  Îmkana deyndarbûnê dihêle meriv ji sîgortaya dem-dirêj îstîfade bike. Lê ji bo xebatkar 
karibe ji Sîgortaya Tenduristiyê ya Gelemperî îstîfade bike divê prîmên ku li gor derameta 
wî hatiye diyarkirin ji aliyê xebatkar bê dayîn. Wekî di mînaka li jor ya li ser karkerên 
malê de jî hat dîtin,  jinên ji sîgortaya eqrebayên xwe îstîfade dikin ji ber vê rewşê bêqeyd 
dixebitin. 

  Ji bo kesên xebata daîmî ya qismî dikin pirsgirêkek din jî heye; dema ew bi kesên daîmî 
dixebitin re tên muqayesekirin ji bo wan bi dest xistina xizmetên ewlehiya civakî dijwartir 
e.Karkerekî xebata daîmî ya qismî dike, ji bo ku rojên xwe yên prîmê tije bike mecbûre 
bêhtir bixebite. Wek mînak: karkerekî ku daîmî dixebite ji bo bibe malnişînî divê 240 mehan 
bixebite, lê ji bo karkerekî xebata daîmî ya qismî dike û heftê 20 seatan dixebite bigihêje 
heman şertên malnişîniyê 654,5 meh lazim e.17 

Mehaniya ji bo Takekesên Seqet û Nexweş tê Dayîn

  Di sala 2013an de guhertinek hat çêkirin û êdî krîtera muxtaciyê ne li gor kesan lê li gor 
malbatan tê diyarkirin, loma gelek kesên seqet û nexweş ramanê xwe yê mehaniyê wenda 
kiriye. Heta wê deme ji bo muxtaciyê li derameta kes dihat nihêrtin, lê piştî guhertinên 
di meha Tebaxê de êdî li nîveka derameta malbatê tê nêrîn. Ji ber vê yekê takekesên berê 
muxtaciya wan hebû heqê xwe wendakirin. Û herwiha ji bo kesên dê hê nû têkevin nav 
sîstemê jî ev tişt ji heqbûnê derket.18

Mehaniya Mirinê

Dema kesekî di bin banê 4/ayê de sîgortekirî rehmet dike, ji bo ku “mehaniya bî û sêwîtiyê” 
bê girêdan divê sîgorteyîbûna 5 salan hebe û prîmên 900 rojên sîgortaya dem-dirêj hatibe 
dayîn. Ji bo 4/byiyan dema prîmên sîgortaya dem-dirêj dayînê 1800 roj e.Ji bo xebatkarên 
di bin banê 4/byê de şert e ku sîgorteyiyê mirî, Sîgortaya Tenduristiyê Gelemperî jî tê de, 
hemî deynên xwe yên prîman dabe. Lê, Daîreya Huqûqê ya 21. ya Dadgeha Bilind di tarîxa 
23.06.2011an de biryara bi hejmar 2010/5071 E. 2011/5968 K. daye, li gor vê qerarê ev 900 
rojên dema sîgortayê bi deyndariyê dikare bê temamkirin. Ango, kesê mirî bo rojekê tenê 
sîgortekirî bûbe jî, prîmên maye dikare bi deyndarbûnê bê dayîn û mehaniya bî û sêwîtiyê 
bê stendin.19 
  Lê, ev qerara Dadgeha Bilind bizagonê ve nehatiye sepandin, û di hin dozên emsalî de 

17  Behra reş, O. (2011), “Li Tirkiyeyê Jinên ku Atipik Dixebitin û Bêtemînatiya Civakî ya Belavbûyî” 
Kovara Xebat û Civakê, cîlt: 29, no:2, r: 83-127.. 
18  “Di hefteya astengdaran de krîtera mıhtaçbûna astengdaran divê biguhere”, Ali Tezel, Gulan 13, 
2014. http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6828 
19  “Şertên Mehaneya Mirinê”, Saziya Ewlehiya Civakî http://www.sgk.gen.tr/genel/olum-ayligi-
sartlari.html
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daireyên huqûqê yên cûda yê Dadgeha Bilind qerarên li dij vê jî dane. Ji ber vê yekê, heke 
kesê dixebite berî bimre van krîteran neyine cîh, ne pêkan e ku mehanî ji bo malbata wî bê 
girêdan. Em dizanin zêdetirê malan de yek kes pereyan qezenç dike, û em dizanin nîveka 
mêran ya di îstihdamê de gelekî zêde ye, loma heke em bibêjin ji ber vê tetbîqê jin dikevin 
tengasiyê, dê ne xelet be. Bizagona tevahî ya dawî, madeya 59emîn li qanûna bi hejmar 
5520 hatiye zêdekirin. Bi vê madeya demborî ji bo mervên kesên li Somayê mirin ev şert ji 
holê hat rakirin.20 Ev tetbîqeke girîng e, û ji ber ku ji bo herkesên dê-bavê wan anjî hevjînê 
wan mirî ne derbasdar e newekheviyê diafirîne, û di ber deste hukumetan de bûye wek 
“sedeqeyekê” ji ber ku ji teqdîra wan re hatiye hiştin. 

  Mehaniya mirinê dikare ji bo hevjîn, zarok û dê-bavê kesê mirî bê girêdan. Ji bo ku ji 
hevjînê re mehîne bê girêdan divê di dema mirinê de zewaca zagonî hatibekirin. Loma 
kesên hevdu berdaye û kesên zewaca wan a resmî tunebe nakevin nav vê çarçoveyê. Dema 
sîgorteyî dimire, hevjîna wî  ji %50yê mehaniya wî, heke bê zarok be û bêkar an jî bêsîgorte 
be jî ji %75ê mehaniya wî distîne. Berî qanûna bi hejmar 5510, jinek du mêr kirî û herdu 
mêrê wê jî mirî, dikaribû ji bo herdu meran jî mehaniyê bistîne, lê ji bo vê diviyabû her 
du mêr bi saziyên ewlehiyê yên cûda ve girêdayîbûna. Lê belê, bi vê qanûnêmehaniyeke 
tê tercihkirin tê girêdan.21 Ji hêla din jî ev mehaniya tê girêdan têra jiyaneke însanî nake. 
Herwiha, berî qanûnên jinan dikaribûn him mehaniya jinebîtiyê him jî ya sêwîtiyê bistînin, 
lê piştî qanûnê êdî dikarin tenê yekê ji van herduyan bistînin. Lê, heke bavê jinekê berî 
2008an û hevjînê wê jî piştî 2008an miribe, ev jin dikare mehaniya mirinê ji bo herduyan 
jî bistîne. Li dij vê,dema bi beriya 2008an ve tê muqayesekirin,ramanê hatiye qezençkirinbi 
vê guhertinê hatiye wendakirin. Wekî vê,berî ev qanûn derkeve, jin xebatkarbe jî  ji %75ê 
mehaniya mêrê xwe distend lê aniha heke jin xebatkar be dikare herî zêde ji %50ye mehaniya 
wî bistîne.

  Ji bo zarokan, mehaniya mirinê li gor zayendê, temen, rewşa perwerdehiyê û zewacê 
diguhere. Law zewicî be an nezewicî be, heke di karekî de nexebite û nexwîne heta 18 saliya 
xwe, heke di perwerdehiyanavîn de be heta 20 saliya xwe, heke di perwerdehiya bilind de 
be heta 25 saliya xwe dikarin mehaniyê bistînin. Û keçik jî divê nexibitîn, azibbin an jî mêrê 
xwe berdayî bin. Lê, heke sîgortayiyê mirî di Emekli Sandığıyê de sîgortekirî be û keça wî 
jî di bin banê4/a an jî 4/byê de bixebite, heta ku nezewice dikare mehaniya sêwîtiyê bistîne.
Ji bo ku ji dê-bavê sîgorteyiyê mirî re mehanî bê girêdan, divê hisse ji ber hevjîn û zarokên 
wî mabe. Herwiha divê destheqê dê-bavê sîgorteyî ji destheqê net yê esgerî kêmtir be, û divê 
ji zarokên xwe yên din mehanî ji wan re nehatibe girêdan. Lê, heke dê-bav ji 65 salî mezintir 
bin, û bêkar bin, bêyî ku li hebûna hisseya ji ber yê din mayî bê nêrîn ji %25 nîvekî mehanî 
ji wan re tê girêdan.

20   “ Wek bî-sêwiyên Somayê yê din jî bî û sêwî”,Ali Tezel, Habertürk, 13 Cotmeh  2014. http://www.
haberturk.com/yazarlar/ali-tezel-1016/998940-somadaki-dul-yetimler-gibi-digerleri-de-dul-yetim
21   “Jina bî û sêwî him ji hevserê xwe him jî ji dê û bavê xwe mehane digre yan na?Şükrü Kızılot, 
Hürriyet, 13 Nîsan 2014. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/26321560.asp
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Nirxandin

  Wek Platrforma KEİGê hê dema qanûna bi hejmar 5510 pêşnûmayek bû, me li ser 
madeyên dê têkeve zagonê raporek amade kiribû22.Piştî zagonderket û di sala 2014an de 
bizagona tevahî hin guhertin hatinkirin jî tiştên neyînî yên me di raporê de behs kiribû ji 
holê ranebû. Jin hê jî wek takekesên di civakê de têkariya hilberanê dikin nayên dîtin û kes 
piştgiriyê nade wan. Ew hê bi endamên malbatê yên mêr ve girêdayî tên dîtin. Û divê bê 
kirpandin ku ewlehiya civakî ya ji bo wan tê dayîn jî gelekî kêm e.

  Di warê sîgortaya li gor daxwazê em dikarin bibêjin jin tenê dema dibin bermalî, karkerê 
malê yêbê destheq, karkerê cotemeniyê, an jî yên li malê hilberanê dikin, heqê wan ê 
sîgortaya li gor daxwazê çêdibe. Vê carê jî bêyî ku li derameta wan bê nêrîn heqê prîman 
tê diyarkirin û ji wan tê xwestin ku ew jî bi qasî herkese sîgorteyî prîman bidin. Ji ber vê 
yekê him çarçoveya sîgortaya li gor daxwazê teng dimîne û him jî her ku diçe tengtir dibe. 
Loma heke bi endamên malbata xwe yê mêr ve negirêdayîbin jin nikarin têkevin bin banê 
ewlehiya civakî. Û ji ber vê yekê, jin ji bo zewacê tên teşwîqkirin û ji bo bi awayekî serbixe 
li ser piyên xwe bijîn têrî wan fersendên îstihdamê nayê pêşxistin. Ji bo dema mêrê wan 
mir, karibin mehaniyê bistînin sîgorteyîbûna 5 salan û 900 rojên prîman mecbûriyetek e, 
loma gelek jin piştî mêrên wan dimire, mecbur dimînin tevî zarokên xwe bê deramet û bê 
ewlehiya civakî bijîn. Dadgeha Bilind biryara deyndarbûna sîgorteyê bo girêdana mehaniyê 
bide û jin bibe xwedî ramanê deyndariya prîman jî, ew jinên di nav ew qas hejariyê de 
nikarin van deynan bidin û bibin xwedî mehaniyê. 

  Sîstema ewlehiya civakî gelek karên ku jin di nav malê de û li derveyî malê dikin nabîne. 
Keda ku jin di nav malê de didin nayê dîtin û ji bo bibin xwedî nigê sîgortaya dem-dirêj 
tenê îmkana sîgortaya li gor daxwazê ji wan re hatiye dayîn. Wekî ku di rapora li jor hatibû 
behskirin de jî tê gotin, li gor îstatîstîkên îstihdamê, jinên li malê karkeriya bê deramet 
dikin bê qeyd dixebitin û ev tişt ji aliyê zagonên dewletê tê meşrûkirin. Dîsa, jinên bêqeyd 
dikevin nav agahiyên îstihdamê, lê ji bilî sîgortaya li gor daxwazê tu îmkan ji bo wan nayê 
dayîn. Aşkera ye ku mewzûata ewlehiya civakî divê li gor wekheviya zayenda civakî ji nû de 
bê birêkûpêkkirin. 

Pûşper 2015

22   “Pêşnûmeya Zagona Sîgorteya Civakî û Tendiristiya Gelemperî de Ji Jinan re “Ewlehiya 
Civakî” yek çewa soz dide?”  Platforma KEİGê, Adar 2008. http://www.KEİG.org/content/raporlar/
SSGSS_10mart2008_web.pdf
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PÊVEK

SÎSTEMA DERBASBÛNA BI QEDEME

JI BO KESÊNBISÎGORTABAĞ-KURÊ DERBASBÛNA BI QEDEME YA MALNIŞÎNIYÊ

MÊRÊN BISÎGORTE
Tarîxên 

Destpêkirina 
Sîgorteyê

Di Dema 
Daxwazkirinê de

Tarîxên 
Destpêkirina 

Sîgorteyê

Di-Dema 
Daxwazkirinê de

S.S.S.S. Temen
Berî 01.06.79 25 44 Berî 01.06.84 20

02.06.79-31.12.80 25 45 02.06.84-01.06.85 20
01.01.81-01.06.82 25 46 02.06.85-01.06.86 20
02.06.82-31.12.83 25 47 02.06.86-01.06.87 20
01.01.84-01.06.85 25 48 02.06.87.01.06.88 20
02.06.85-31.12.86 25 49 02.06.88-01.06.89 20
01.01.87-01.06.88 25 50 02.06.89.01.06.90 20
02.06.88-31.12.89 25 51 02.06.90-01.06.91 20
01.01.90-01.06.91 25 52 02.06.91.01.06.92 20
02.06.91-31.12.92 25 53 02.06.92-01.06.93 20
01.01.93-01.06.94 25 54 02.06.93.01.06.94 20
12.06.94-31.12.95 25 55 02.06.94-01.06.95 20
01.01.95-01.06.96 25 56 02.06.95.01.06.96 20
02.06.96-31.12.97 25 57 02.06.96-01.06.97 20
01.01.98-01.06.99 25 58 02.06.97.01.06.98 20
08.09.99-30.04.08 25 60 02.06.98-01.06.99 20
08.09.99-30.04.08 15 62 08.09.99-30.04.08 25

08.09.99-30.04.08 15
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JI BO KESÊNBISÎGORTABAĞ-KURÊ  ŞERT Û MERCÊN MALNIŞÎNIYÊ 
5510 – 01/05/2008ji bo kesên piştî vê tarîxê de malnişîn bûne - 4/b

MÊRÊN BI SÎGORTE JINÊN BI SÎGORTE
Temen 60 Roj 9000 Temen 58 Roj 9000

1/1/2036 - 31/12/2037
61

1/1/2036 - 31/12/2037

1/1/2038 - 31/12/2039
62

1/1/2038 - 31/12/2039

1/1/2040 - 31/12/2041
63

1/1/2040 - 31/12/2041

1/1/2042 - 31/12/2043
64

1/1/2042 - 31/12/2043

1/1/2044 
û piştî wê 65

1/1/2044 - 31/12/2045

1/1/2046 - 31/12/2047

1/1/2048 û piştî wê
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Çiye?

  Ji xebata li cihekî sabît bo çend mehan re karkeriya cotemeniyê ya gerokî demsalî nayê 
gotin.Dema ji bo demeke dirêj ku di vê deme de karên cotemeniyê tê dîtin (ev dem bi 
gelemperî Adar-Avrêlê heta dawiya Mijdarê didome), zarok jî tê de hemî endamên malbatê 
mala xwe berdidin û li çend ciyan wek karkerê gerok dixebitin,pênasa  karkeriya cotemeniyê 
ya gerok î demsalî tê bikaranîn. Bi giranî karê înşaat, tûrîzm û cotemeniyê de dixebitin û 
piraniya karkeran di dema çinîna zadan de jiyaneke koçber dijîn. Ango, demborîtî û gerokî 
taybetmendiyên bingehîn in ji bo vî karî. 

  Li gor Wezareta Xebat û Ewlehiya Civakî 300 hezar karkerên cotemeniyê yê gerok heye. Lê 
belê, dema xebatkarên bêqeyd û karkerên zarok jî dikeve ser, hejmara wan dibe milyonek. 
Ev kêmasiyeke mezine ku agahiyên net li ser karkerên cotemeniyê yên gerokî demsalî di 
deste me de tune ye. 

  Karkeriya cotemeniyê ya demsalî ji ber kêmasiya kar ya li welatên kesên vî karî dikin, û 
ji ber newekheviya di belavbûna erd de, ango ji ber dijwariya debara li ser cotemeniyê ev 
karê gerok derdikeve holê. Maliyetên cotkariyê zêde bûne û derameta ji hilberanê tê, têra vê 
maliyete nake, loma ev dijwarî derketiye holê. Li hêla din, piştgiriya ji bo cotemeniyê dihat 
dayîn jî hatiye birîn û cotkar êdî nikarin ji derheqê şert û mercên pîzagonê derkevin. 

  Di salên 1948-1970an de di cotemeniyê de guherîn û makîneyîbûyîn pêk hat û salên 1986-
1995an jî dema koçberiya mecbûrî bû, bi taybetî jî di van deman de hêza kar nekarî beşdarî 
hilberanê bibe. Bandora vê serdemê ya li ser herdu çavkaniyên karkeriya cotemeniyê ya 
demsalî ango şirîk/nîvkardêr23 û guniyên biçûk cûda bû bi rastî. Şirîk/nivkardêran karibûn 
debara xwe ji erdê berdewam bikin, ji ber ku makîneyîbûn hê li her derê belav nebûbû. Lê 
ji ber ku cotkarên mezin û yên navîn hewl didan ku erdê xwe fireh bikin, cotkarên biçûk î 
hilberanê ji bo debara xwe pê bikin dikin ji erde hatin veqetandin.

23   Kesên ku ji hilberana ziraî re bi keda xwe û wek  traktör, heywan û alet malen guhêzbar ve 
beşdarbûne.

KARKERIYA COTEMENİYÊ YA GEROKÎ 
DEMSALÎ
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Şert û Mercên Xebatê û Raman 

  Bi tenê cihên ji 50 kesî zêdetir karkerê cotemeniyê dide xebitandin dikarin ji ramanên 
di çarçoveya Qanûna Kar de îstîfade bikin. Karkerên mayî di çarçoveya Qanûna Deynan 
de dimînin, lê di vê qanûnê de ramanên tê dayîn bi ramanên di derbarêdestheqan û rojên 
betlaneyê ve sînorkirî ne. Ji ber ku zagoneke taybetî ji bo nigê kar ê cotemeniyê tune ye û 
îstatîstîkeke baş nayê girtin, dijwar e ku meriv xwe bigihîne agahiyên ewle yê di derbarê 
hejmarên net yê vê sektorê û agahiyên di derbarê şert û mercên xebata karkerên cotemeniyê.

 Têkiliya Xebatê

  Têkiliyeke xebatê ya bi sê destan li dar e:Karker, navberdar û kardêr. Lê têkiliya di navbera 
wan de ne têkiliyeke formal e. Ango hema li ser her mijarê navberdar li ser navê karkeran 
biryar didin û li ser navê wan bi kardêr re bazarê dikin. Û ji bo vî karî jî komîsyonekê 
distînin. Ji ber ku karkerên cotemeniyê li derveyî Qanûna Kar tên nirxandin, li dij kardêr 
bêhêz dimînin û navberdar bêhtir elzem dibin û karker bi wan ve tê girêdan. 

  Têkilî bi navberdar rene tenê dema xebatê tê danîtin. Karkerên cotemeniyê yê demsalî ji 
cihê ku lê dijîn, berî bi rê kevin,tiştan deyn dikin û nêt dikin ku dema vegeriyan wan bidin. 
Lîsta tiştan didin navberdar, û ew deyn dibe berpirsyariya navberdar. Divê piştî kar ew vî 
deynî bide. Ango hemî mijarên di derbarê pereyan de ji aliyê navberdar tê kontrolkirin. 

  Di sala 2011an de Rêvebernameya di Karê Cotemeniyê de Navberdar hatiye derxistin24.
Lê gelek hindik navberdar ketiye bin qeydê, û yê ketiye bin qeydê jî têra xwe nehatine 
venêrîn. Serokwezîriyê Giştînameyek bi hejmar 2010/6 û bi navê Başkirina Jiyana Civakî 
û Jiyana Xebatê ya Karkerên Gerokî Demsalî25 derxistiye. Lê çarçoveya birêkûpêkkirinên 
vê giştînameyê ji çareserkirina pirsgirêkên karkerên demsalî gelekî dûr e. Diviyabû vê 
giştînameyê çareseriyên binyadî bo pirsgirêkên wek ragîhandin, starbûn, tenduristî, 
perwerdehî, karkeriya zarokan, şert û mercên ne baş yê xebatê, destheqê hindik, kêmasiya 
ewlehiya civakîbîaniya lê di şûna wê de vê giştînameyê kir ku pirsgirêk wek pirsgirêka 
ewlehiyê bê fêmkirin. Ango, qaşo peywendiya di navbera gelê lokal û karkeran bê kêmkirin 
dê pevçûn bê bergirkirin û ev jî çareseriya vê giştînameyê bû.

24   “Di Cotemeniyê de Rêvebernameya Navçîniya Karê, Beşa Yekemîn”, Rojnameya Fernî, 27 Mayıs 
2010. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100527-4.htm
25   Giştînameya “Başkirinên Xebat û Jiyana Karkerên Gerok î Demsalî ya Cotemeniyê” Rojnameya 
Fermî, 24 Mart 2010. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100324-15.htm
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 Destheq
  Di destheqên karkerên cotemeniyê de li gor etnîsîte, zayend, herêma xebat lê têkirin 
guhertin çêdibe. Lê belê, piştî komisyona ji bo navberdar tê dayîn, heqê ragihandinê, heqê 
cereyana li stargehan tê bikaranîn û heqê avê jê tê derxistin destê karkeran de pir hindik 
pere dimîne. Li gor Lêkolîna Karsaziyên Ziraî (ji bo gelê malê) Binesaziya Destheqan 
(TÜİK Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Ücret Yapısı Araştırması)destheqê rojane 42 TL ye. 
Li gor vê bi nîvekî destheqê mehane 1.232 TL ye. Di van demên dawî de destheqê karkerên 
cotemeniyê bi komîsyonên di bin banê Parêzgehê de tê komkirin diyar dibe. Wek mînak, ji 
bo sala 2015an li Parêzgeha Semsûrê civîn hatiye li dar xistin û li wir ji bo rojê 50 TLyî biryar 
hat dayîn, li Meletî ji bo serdema berî 15ê Tirmehê 40.5 TL, ji bo serdema piştî wê 43.5 TL 
hatiye diyarkirin26.Qezayek li Manisayê pêk hat, û tê de piraniya wan jin 15 karkeran jiyana 
xwe ji dest da27 vê qezayê careke din nîşanî me da ku destheqên hatine diyarkirin hemî 
nakeve destê karkeran.Mesela, jinên karker yê li Manisayê rojê 41 TLyî bistînin jî, ji ber ku 
5-10 TLyî didin navberdarê xwe rojê tenê 30 TL dikeve destê wan28. Jin ji ber vê sedemê 
bêhtir tên tercîhkirin û di qezayan de jî ew bêhtir dimrin. Li hêla din, tê zanîn ku koçberên 
ji Sûrî bi destheqên kêmtir jî kar dikin. Ji ber vê yekê di navbera karkerên cotemeniyê yê 
demsalî de jî pevçûnderdikeve.

  Karkerên jin mehê 1032 TLyî, û karkerên mêr mehê 1262 TLyî distînin. Ji ber ku ji bilî 
cotemeniyê tu derameta karkeran tune ye, derameta wan a salê pir hindik e. Ne dema wan a 
kar heye ne jî betlaneya hefteyî. Dema zêde dixebitin, tu pereyî ji bo xebata zêde jî nastînin. 
Tevî ku heman karî dikin jî, dema destheq tê belavkirin jin ji meran kêmtir destheq distînin 
û tew destheqê zarokan ji yê hemiyan kêmtir e. 

  Kardêr ji bo ku fiyetê zade wî zêde bibe piştî çinînê zade xwe di embaran de disekinîne, 
loma destheqên karkeran dereng tê dayîn, carînan jî nêviyê destheqê wan heta sala bê 
nayê dayîn da ku karker bi wî kardêrî ve bê girêdan. Ev hemî hatine pratîkkirin û hê jî tê 
jiyankirin. 

  Herwiha, mêr di hilberana cotemeniyê de bêhtir makîneyan bikartînin, jin bi gelemperî 
karên wek  toxim avêtin, gîhayê zêde paqijkirin, kulbekirin û karê çinînê dikin ev kar jî 
gelekî kedê dixwaze. Ji ber vê yekê dema kar zêde dibe jin ji mêran dirêjtir dixebitin û karê 
wan ji yê mêran girantir dibe.

26   “ Rojaneyên Karkerên Demsalî ya Cotemeniyê Hat Diyarkirin”, Nûçeyên Jina, Pûşper 4, 2015.
http://www.kadinhaberleri.com/adiyaman/mevsimlik-tarim-iscilerinin-yevmiyeleri-
belirlendi-h478101.html
27   “Di qezaya Manîsayê de 15 kes mirî heye”, Milliyet, Tîrmeh 6,  2015. http://www.milliyet.com.tr/
korkunc-kazada-15-olu-var-gundem-2083738/ 
28   “Di karkeriyên cotemeniyê de jinên ku desmizeya wan kêm in tên tercîh kirin.”, Evrensel, Tîrmeh 
7, 2015. http://www.evrensel.net/haber/255368/tarim-isciliginde-ucreti-dusuk-oldugu-icin-
kadinlar-tercih-ediliyor or 
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 Cinayetên Kar û Pirsgirêkên Tenduristiyê 

  Karkerên cotemeniyê yê demsalî gelek qezayên bi mirin û bi birîndarî derbas dikin. Di 
sala 2014an de herî kêm 309 karkerê cotemeniyê jiyana xwe ji dest daye. Karker rasterast 
mexrûzî madeyên kimyewî yê di cotemeniyê de tên bikaranîn dibin. Ji ber van dermanên 
ziraî  zarokên jinên duganî ji ber wan diçe an jî mirî çêdibin. Herwiha, jinên karker dibêjin 
ji ber qemyonetên di ragihandinê de tên bikaranîn pir dihejikin, zarokên wan ji ber wan 
diçe. Ji hêla din, paqijî tune ye, di temenê biçûk de tên zewicandin û bi ducanî dibin, û tu 
xizmeta tenduristiyê nakeve destê wan, loma gelek dayik û zarok dimrin. Herwiha, ji ber 
kêmasiya vitamîn B12 û hesin, gelek jin û zarok kêmxwîn derdikevin û nerihetiyên xwarinê 
di wan de çêdibe. Ji ber ku hin kardêr naxwazin jin nandikên xwe bi xwe re bînin kar, ew jî 
nandikên xwe li malê dihêlin, loma hin nandik ji kêmasiya xwedîbûnê li malê dimrin.

  Di nav pirsgirêkên tenduristiyê de, bêhalî, westabûn, êşa piştê; emelîbûyîn, enfeksiyonên 
bi riya tenêfusê; kul, kunêr, egzama, girbûn, spî û nexweşiyên çerm yê wekî din, ; tav 
lêxistin, êşa serî, jehrbûyîn, anksîyete, depresyon, întixar yên li ber çavan in. Tevî ku ew qas 
pirsgirêkên tenduristiyê çêdibin jî, ji ber ku cihê stargehan dûrî navçeyan e, karker nikarin 
xwe bigihînin xizmeta tenduristiyê. Herwiha, ji ber ku hema hema salê 8 mehan koçberiyê 
dikin nikarin xwe bigihînin xizmetên tenduristiyê yê bergir jî. Têkiliya wan a kar enformel e 
lomapiraniya karkeran bê ewlehiya civakî in, û nikarin xizmeta tenduristiyê bistînin. Dema 
qezayek an jî nexweşiyek çêdibe, mecbûr dimînin çareseriyê bi xwe peyda bikin. Li hêla din, 
mamûrên tenduristiyê yê Kurdî/Erebî diaxivin tune ye, loma bi taybetî jî karkerên jin dema 
nexweş dikevin nikarin xizmeta tenduristiyê bistînin. Herwiha, ji ber etnîsîteya karkeran 
personelê tendursitiyê neheqiyê li wan dikin.

  Di van salên dawî de kontrolkirina trafîkê zêde bûye, loma rêwitiyên bi qemyonan têkirin 
kêm bûye. Lê dîsa jî ji bo ku mesrefên rê kêm bibe, mînîbus ji kapasîteya xwe zêdetir kesan 
digrin û dîsa qezayên ku tê de gelek kes dimrin û birîndar dibin çêdibin. Wekî ku li jor jî hat 
behskirin, (6ê Tîrmeha 2015an de)piraniya wan jin 15 karker dema di paşiya qemyoneteke 
nîvvekirî de diçûn, berhevkirina pelê mêwa di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji dest dan.

 Xwesazkirin 

  Ji bo karkerên cotemeniyê yê gerokî demsalî pirsgirêkeke din jî dijwariya xwesazkirinê ye. 
Di şert û mercên xebat û jiyana wan de ne pêkan e meriv xwesaz bike. Lê, di nav salên dawî 
de gavên girîng li ser vê mijarê tên avêtin. Yek ji van gavan, Hevcivana Karkerên Cotemeniyê 
yê Demsalî ya Mezopotamya ye. Di Hevcivanê de pirsgirêkên karkeran di çarçoveyeke fireh 
de hatine niqaşkirin û pêşniyazên çareseriyê hatinekirin29. Li dawiya vê Hevcivanê Komela 

29   “ Komcivîna Karkerên Demsalî ya Cotemeniyê û  Daxuyaniya Encamê”, sendika.org, 10 nisan 
2013.  http://www.sendika.org/2013/04/mevsimlik-tarim-iscileri-kurultayi-sonuc-danezansi/ 
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Karkerên Cotemeniyê yê Demsalî ya Mezopotamya ye hatiye sazkirin30.Wekî vê, li Rihayê 
Komela Karkerên Cotemeniyê yê Demsalî ya Mezopotamya heye.Li Rihayê ji bo “Projeya 
bi riya Xizmeta Gerok ya Tenduristiyê Parastin û Pêşvebirina Ramanên Tenduristiyê bo 
Karkerên Cotemeniyê yê Demsalî yên Jin û Zarok” Komela Parastin û Pêşvebirina Ramanên 
Karkerên Cotemeniyê yê Demsalî hatiye avakirin û ev komele di vî warî de xebatan dimeşîne.

Karkeriya Zarokan

  Li Tirkiyeyê karkeriya zarokan pir zêde heye û ji nîvê zêdetirê van zarokan karê cotemeniyê 
dikin. Piraniya zarokan heftê heft rojan û rojê nêzî 12 seatan tên xebitandin. 

  Ji bo zarokên yên ku temenê wan di navbera 12-15an de, ji her sê zarokan yek ji bo kar 
bikin perwerdehiya xwe nivco dihêlin. Ji bo zarokên yên ku temenê wan 16-18 ev nîvek 
dibe ji %71li gor rapora Şebeka Ragîhanê ya Koçberiya Karkeran ya Demsalî,zarokên keç 
yê ji perwerdehiyê hatine qetandin, dema vedigerin warê xwe û dixwazin perwerdehiya 
xwe bidomînin malbata wan ji bo wan neşînin dibistanê li ber xwe didin. Li hêla din, dema 
rastî berxwedanek e wisa neyên jî, dema vedigerin nagihên dema qeydkirinê. Herwiha, 
dema zarok îmkana dibistanê li cihê xebatê bidest dixin jî, ji ber ku li wan deran li dij wan 
dîskrîmînasyon tê meşandin zarok dev ji dibistanê berdidin.

  Ji ber ku barkirina wan hêsan e, karker; arvan, bulxur, şekir, çay, rûn, nîsk û fasûlê hişk bi 
xwe re tînin. Ji ber vê yekê jî nikarin têra xwe xwe xwedî bikin.

Şert û Mercên Stariyê

 Komela Piştgiriya Jiyanê (Hayata Destek Derneği)di sala 2014an de lêkolînek li bajarên 
cûda yê Tirkiyeyêli dar xistiye, li gor encamên vê lêkolînê  ji %80yê karkerên cotemeniyê 
di konande xwe star dikin31.Kon bi nîvekî 16 metreçarni kmezin in û bi nîvekî serê konê 7 
kes tê de dijîn.

  Pêdiviyên wan ê banyo û destşoyê têra xwe nayê dabinkirin. Ji dêvla destşoyan nêzî konên 
xwe kortalan çêdikin û dora wan bi perdeyan digrin û wan bikartînin.

  ji %56ê malan bê cereyan in. Bi gelemperî li ber ronahiya lampa sûkê, karê xwe dikin. 
Li hêla din xizmetên wek kanalîzasyonê û topkirina çopan nastînin. Herwiha li cihê ku lê 
kar dikin, heywanên wek kelmêş, mar, mişk, dûpişk hene, û ev tişt ji bo tenduristiya wan 

30   “ Komeleya Karkerên Demsalî ya Cotemeniyê ya Amedê Hat Damezrandin”, EmekDünyası.net, 
3 Mayıs 2013. http://www.emekdunyasi.net/ed/isci-sendika/21279-diyarbakir-mevsimlik-tarim-
iscileri-dernegi-kuruldu
31   Ev lêkolîn li Edana, Afyon, Düzce, İzmir, Konya, Ordu, Samsun, Riha, Yozgat û Nevşehir hatiye 
meşandin 
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nebaş e. Nepaqijbûna ava vexwarinê û kêmasiya îmkanên veşartina xwarinê bi awayekî 
vekirînîşan dide ku şert û mercên stariyê qet nebaş in.

  Ji bilî hemû tiştî, ji ber ku cihê ji bo konvegirtinê nîşanî karkeran didin nêzî kanal û şariyan 
e, xetereya fetisîn û qezaya trafîkê derbaskirinê him ji bo zarok û him jî ji bo mezinan heye.

  Kêmasiya îmkanên banyo û destşoyê nexweşiyan jî bi xwe re tîne. Lêkolîna Komela 
Piştgiriya Jiyanê nişan dide ku di temenê 0-4an de ji her pênc zarokan yek ji bronşitê, dîsa 
ji her pênc zarokan yek ji emelîbûnê şîkayet dike.

  Pirsgirêkeke din ya karkerên cotemeniyê yê demsalî dikşînin jî li derveyî civatê mayîn 
e. Bi taybetî jî, ji ber etnîsîteya xwe an jî baweriya xwe ya olî karker ji aliyê civatê nayên 
qebûlkirin. Ji hêla din, tê îfadekirin ku nebaşiya şert û mercên wan ê stariyê û hejariya wan 
roleke sereke dilîzê dema ew li derveyî civatê tên hiştin.

Jinên Karker

  Piştî karkerên cotemeniyê yê demsalî yê jin mesaiya xwe ya li ser erd diqedînin, diçin malê 
û berpirsiyariyên xwe yên malê jî tînin cih. Ango hema bêje rojê 16-18 seatan kar bi wan 
têkirin. Zarokên keçik jî hinekê vî karî digrin ser stûyê xwe. Karên wek  xwarin çêkirin, av 
kişandin, êzing berhevkirin, agir vêxistin, kon paqijkirin dikin. Herwiha, mecbur dimînin 
berpirsiyariya xwişk û birayên xwe yên ji xwe biçûktir jî bigrin. Zarokên lawik jî, ji bilî êzing 
hevdan û av kişandinê tu têkariya din nakin.

  Jin û zarokên keçik him du karan bi hev re dikin, û him jî ji mêran kêmtir destheqan 
distînin. Pirî caran jî mêr dest datînin ser vî pereyê ku jin qezenc dikin. Herwiha, tu heqê 
jinan ya li ser bazara destheqan an jî li ser mijareke din tune ye ku bipeyivin. Li hêla din, 
tevî ku pirî nayê gotin jî, tê zanîn ku jin tên tacîz û tecawizkirin û mexrûzî şiddetê dimînin.

  Ji ber ku karkeriya cotemeniyê ya gerokî demsalî li derveyî Qanûna Kar hatiye hiştin û ji 
ber kêmasiya sîstemeke tevgir ya ewlehiya civakî û ji ber ku parvekirina kar mêrane ye û ji 
ber ku jin nikarin heqê keda xwe bistînin; hejariya jinan ya li derveyî bajaran her ku diçe 
zêdetir dibe.Ji hêla din, şebekeyên feodalî serdest têkariyê dike ku jin bierzanî û bêewlehî 
bixebitin.

Taleb

  Rewşa karkerên cotemeniyê yê gerokî demsalî pirsgirêkeke li Tirkiyeyê. Sazî û karkerên di 
vî warî de dixebitin talebên xwe bi qada civakî re parvekirine, divê ev talebên wan dîsa bên 
bilêvkirin.
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  Berî her tiştî divê şert û mercên dibe sedema hebûna karkeriya cotemeniyê ya gerokî 
demsalî ji holê rabe. Lê heta ew tişt were serî, divê ji bo aniha tedbîrên bo ragihandin, xebat, 
starî, û dîskrîmînasyonê bên girtin. Ji bo vê:

• Divê birêkûpêkkirineke zagonî û berfireh bê çêkirin. 

• Divê birêkûpêkkirin bêkirin da ku karkerê cotemeniyê yê demsalî têkevin nav 
çarçoveya ewlehiya civakî. 

• Divê tiştekî wek navberdar tune be, û divê karker û kardêr bê amraz karibin bi 
hev re têkevin têkiliyê û divê destheq û şert û mercên xebatê li dû muzakereyên di 
navbera karker û kardêr de bê diyarkirin. Û divê ev tiştên diyarkirî ji aliyê saziyên 
karkeran vê bê venihêrîn. 

• Divê şert û mercên xebatê hêjayî însanan bin. Divê di navbera karker û kardêr 
de mutabaqat hebe û mijarên wek ragihandin, destpêk û dawiya kar, seatên mola û 
xwarinê bi peymanan bê diyarkirin. 

• Divê îstatîstîkên binîzam ji aliyêTÜİKêbê girtin. 

• Divê karkeriya zarokan bê astengkirin. 

• Divê ragihandin belaş û ewledar be. 

• Divê qadên stargehiyê ji bo jiyanê guncav be, û divê paqij be û îmkanên civatê lê 
hebe.

• Divê li nêzî cihê lê dijîn, cilşoxane û aşpêjxanehebe. 

• Divê ji bo pirsgirêkên tenduristiyê bê çareserkirin tedbîr bên girtin. 

• Divê ji bo nexweşiyên şob û bêş kontrolkirina tenduristî bêkirin û ekîbên tenduristiyê 
yê gerok bên avakirin. 

• Divê ji bo zarokên biçûk kreş û malên lênêrînê bên sazkirin. 

• Divê ji bo zarokên di çaxê dibistanê de ji dibistanê nemînin tedbir bê stendin.

• Divê tedbîr bê stendin ku li cihê ku xebat û jiyan lê têkirin şidet, li dervehiştin û 
biçûkdîtina kesan çênebe. 
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• Karên malê yê wek lênêrîna zarokan û xwarin çêkirin hertimdi stûyê karkerên jin 
de dimîne, divê ji bo ev tişt kêm bibe kreş û malên lênêrîna zarokan bên vekirin û 
divê belaş û li ber destan bin û herwiha divê mêr jî ji karê malê parê bistînin. 

• Divê jinên ducanî, û yên nû zarok aniye binîzamî bên taqîbkirin. 

• Dema alîkariya civakî bi dest nakeve, divê li bajarên lê tê xebitîn ev alîkarî bê dayîn 
û divê piştgiriyên civakî yê nû jî bê dayîn.

Tîrmeh 2015
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