
28 Ocak 2016’da kabul edilen “Gelir Vergisi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun” 
ne diyor, kadınlara ne getiriyor?

  • Bu torba yasa, işçi ve memur kadınlar için doğum sonrası yarı zamanlı çalışmaya ilişkin dü-
zenlemeler yaparak yine ve yeniden kadınları hedefliyor.

  • 1. çocuk için 2 ay, 2. çocuk için 4 ay ve 3. çocuk için 6 ay yarı zamanlı çalışma “seçeneği” su-
nuyor.

  • İşçi kadınların bu seçeneği kullanabilmeleri için doğum öncesindeki 3 yıl içinde 600 gün 
işsizlik sigortası primini yatırmış olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu seçeneği kullanabilecekler 
baştan sınırlandırılıyor; çünkü Türkiye’de kayıt dışı çalışma, bir yıl dolmadan işten çıkarma gibi 
uygulamalar yaygın olduğu için 600 gün prim ödeme pek çok kadın açısından çok zor. Ayrıca, 
özel sektördeki işverenlerin bu haktan yararlanma ihtimalini göz önünde bulundurarak işçi ka-
dınları çalıştırmayı istememesi muhtemeldir. Nitekim yasa tasarısı gündemdeyken bu yönde 
açıklama yapan işverenler oldu.  

  • Memur kadınlar bu düzenlemeden daha yüksek oranda yararlanabilirler; ancak 2, 4, 6 aylık 
sürelerle yarı zamanlı çalıştıklarında süt izni hakkını kaybedecekler. Yasaya göre çalışan ebevey-
nler arzu ettikleri takdirde çocuğun zorunlu ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek-
ler. Burada esas sorun çocuğun zorunlu ilköğretim çağına değin yarı zamanlı çalışmayı tercih 
etmeleri ile ortaya çıkacak. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki yasa her ne kadar “ebeveyn” 
ifadesi kullanmış olsa da, burada esas olarak kadınların bu seçeneği kullanması öngörülmüş. 
Söz konusu düzenlemenin kadınların çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik hakları üzerinde olum-
suz etkisi olacak.  Bu süre içinde çalışma yılları ve emeklilik kesenekleri yarım hesaplanacak, üc-
retlerinin yarısını alabilecekler. Her çocuk için öngörülen yarı zamanlı çalışma süresi çocuğun 
okula başlama yaşı olan 5,5 yıl. Bu seçenek 3 çocuk için kullanıldığında ortaya 16,5 yıllık yarı za-
manlı çalışma çıkıyor. Memur kadın bu kadar süre yarı zamanlı çalıştığında ücret ve emekliliğe 
dair yapılan kesintiler de yarım hesaplanacağı için hem ücret hem de emeklilik hakkı açısından 
ciddi kayıp yaşanacak. Kadınlar bu hakkı kullanmayacak olsalar dahi, böyle bir uygulama oldu-
ğu sürece işe alımda ayrımcılığa uğrayacaklar. Kullandıkları zaman da ücret ve sosyal güvenlik 
haklarında ciddi kayıpların yanı sıra mesleki kariyer yapmalarının önü kapanmış olacak.

  • Yasaya göre işçi kadınlar da doğum sonrasında altı aya kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı 
zamanlı çalışmasının karşılığını işverenden alacak, geriye kalan süredeki yarım çalışma ödene-
ği İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu sürenin bitiminde çocuğun zorunlu okul yaşı 
gelene kadar ebeveynlerin kısmi süreli çalışma talebi işveren tarafından karşılanacak. Birçok 
işkolunda mevcut altı aylık ücretsiz izin talebini işten çıkarma nedeni sayan işverenler büyük ih-
timalle yarım zamanlı çalışma konusunda kolaylık göstermeyecek.  Altı aylık süreye tahammül 
gösterseler bile  sonrasında çocuk zorunlu okul yaşına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışmayı 
kabul etmeyecekler ve bu talep kadın işçinin işten çıkartılmasıyla sonuçlanacak. 



  • Aslında kamuda özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılma-
sı hususu, 2014-2023 Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nde de, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde 
hazırlanan Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı ve aynı amaçlı Eylem 
Planı’nda da, Hükümet Programı’nda da yer alıyordu.

  •  Aileye yönelik muhafazakâr politikalar ile nüfus politikalarının bir arada sunulması, kadınla-
rı doğurmaya ve yarı zamanlı çalışmaya teşvik etme yeni girişimler değil. Ancak,  son gelişmeler 
bu politikaların kadınların yaşamında kural haline dönüştürülmeye çalışıldığını gösteriyor, ka-
dınlar sadece “aile” içinde anılıyor, birey olarak düşünülmüyor.

Özel istihdam büroları aracılığıyla kurulmaya çalışılan geçici iş iliş-
kisini neden eleştiriyoruz?

Nedir?

  • Bu uygulama, hem iş hem ücret güvencesini ortadan kaldırıyor. Düşük ücretlerle çalışma ve 
iş sözleşmesinin her an feshi riskini taşıyor.

  • Her ne kadar “güvenceli esneklik” olarak sunulsa da bu düzenlemenin temel özelliği güven-
ceyi sıfırlamak. “Kiralanan” işçinin o firmada işi sona erdiğinde büro tarafından ücretinin tümü 
ya da en azından bir kısmının ödenmeye, primlerinin yatırılmaya devam edeceğine dair hiçbir 
ibare bulunmuyor. Dolayısıyla, “kiralık” işçinin iş güvencesi olmadığı gibi ücret güvencesi ve 
sosyal güvenlik haklarının da olmayacağını söyleyebiliriz.

  • “Kiralık işçi” kavramının kendisi insanca çalışma kavramına aykırı. Bu yaklaşım insanları 
nesnelere indirgiyor. 

  •  Sendikalar geçici çalışmayı “virüs” olarak adlandırıyor. Çünkü buna sürekli çalışanların has-
talanması, tatile gitmesi ya da öngörülmeyen talep artışı durumunda başvurulacak ve sayı ba-
kımından sınırlanan bir istihdam modeli olarak başvurulsa da, işverenlere sağladığı kolaylıklar 
nedeniyle varsayılandan çok daha fazla yayılma eğilimi gösteriyor.

  • Tasarı süre ve sayı açısından sınırlama getiriyor olsa dahi yasalaşması halinde geçici istihdam 
“virüsü”nün hızla yayılması beklenebilir. Mevcut taşeron uygulamasından bildiğimiz gibi yasal 
engelleri dolanmanın ve sınırlamaları aşmanın yolları bir şekilde bulunabiliyor.  

Neden karşı çıkıyoruz?

  • İşçiler haksız yere işten çıkarıldığında “çalıştıkları her bir yıl için bir aylık brüt ücretine denk 
gelen “kıdem tazminatı” alma hakkı bulunuyor. Tasarı, bu haliyle işvereni kıdem tazminatı öde-
me yükümlülüğünden kurtaracak esnekliği getirirken, çalışanlar açısından güvensiz ve belirsiz 
bir gelecek yaratıyor.

  • Emzirme ve doğum izni fiilen ortadan kalkıyor. Şu anda 150 kadın çalışanı olan işyerlerinin 
açmaya zorunlu olduğu kreş hakkı söz konusu bile değil; çünkü işçiler işyerinin değil, büronun 
işçileri olacak.

  • Bu yasayla temel amaç, çalışan kadınları doğurmaya teşvik etmek. İşverenlerin bu durumda 
boşluğu erkek işçilerle doldurması söz konusu olacak. Bu yasa, kamuda ve özel sektörde kadın-
ların işe alımından kaçınılmasına neden olacak. Kadınlar işe alınırken zaten medeni hali, çocuk 
sahibi olma durumu, hamilelik gibi konular yüzünden ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu düzenle-
meyle, bu ayrımcılıklar iyice yaygınlaşacak.

Kadınlara sadece doğurmayı, esnek ve yarı zamanlı işlerde çalışmayı 
dayatan politikaların karşısındayız!

  • Bu politikalarla zaten çok düşük olan kadın istihdamında, kadınlar için insana yaraşır iş im-
kânları daha da daraltılıyor.

  • Devletin sorumluluğunda olması gereken bakım hizmetleri tamamen kadınlara yüklenerek 
maliyet düşürülüyor. Ayrıca, kadınlar üzerinden yapılan bu düzenlemeler, erkeklerin bu konuda 
yüklenmeleri gereken sorumlulukları tamamen göz ardı ederek erkek egemen cinsiyet rollerini 
pekiştiriyor. 
  
  • Ekonomimiz kadınlar için insana yaraşır iş üretmede oldukça yetersiz. Kentlerde kadın ve 
genç işsizlik oranları çok yüksek. Politika yapıcıların ufku ise kadın istihdamının arttırılması 
konusunda yarı zamanlı-esnek çalışma seçeneği ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi gibi 
yanıltıcı önlemlerin ötesine gitmiyor. 

  • Yarı zamanlı ve geçici iş ilişkisiyle kadınların evdeki bakım yükünü de yerine getirerek “aile 
ve iş yaşamını uyumlaştırmanın” kadınlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Bakım yükünü 
sadece kadınların sorumluluğu olarak görmek, kadın istihdamının düşük olmasına neden olan 
yapısal ve cinsiyetçi faktörleri pekiştiriyor. 

  • Kadınlar yarım gün çalışsalar bile bakım sorunu ortadan kalkmıyor. Yaptığımız araştırma-
lardan biliyoruz ki, geçici çalışmanın yaygın olduğu İspanya, Hollanda, İtalya gibi Avrupa ülke-
lerinde kadınlar, yarı zamanlı çalışmayla elde edilen gelirin yetersizliğinden dolayı birden fazla 
yarı zamanlı işte çalışmak durumunda kaldığı için hem bakım için vakit kalmıyor hem de çalış-
ma saatleri ve süreleri gittikçe daha çok esnekleşiyor.  

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi

  • 8 Şubat 2016’da Meclise sunulan İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurul-
ması yeniden gündeme geldi. Türkiye’de 2003 yılından beri yalnızca “aracılık” şeklinde faaliyet 
gösterebilen bu bürolar, yasa geçerse artık işveren olup işçi “kiralayabilecek”. Bu da demek olu-
yor ki, bir kısım işçi için bildiğimiz anlamda işçi-işveren ilişkisi sona erecek, yeni işveren artık 
bürolar olacak. “Kiralanan” çalışanlar açısından sadece iş güvencesi değil, ücret güvencesi de 
ortadan kalkacak. Geçici istihdam büroları, istihdam ettikleri işçilere sadece onları başka bir 
firmaya kiraladıkları süre içinde ücret ödeyecek, primlerini yatıracak. Kiralayan firmanın işi 
bittiğinde, işçiler yeni bir firma tarafından kiralanana değin sadece işlerini değil ücretlerini de 
kaybedecekler. 



Ne istiyoruz?

  • Kadın istihdamının artırılması için bakım yükümlülüklerinin ebeveynler, kamu ve işverenler 
tarafından paylaşılması, bakım hizmetlerinin kamusallaşması için olanaklar yaratılması; 

    • ücretsiz veya düşük ücretli kreşlerin çoğaltılması gibi adımların atılması  

    • kadınlar için insana yaraşır işlerin çoğaltılması gerekiyor. 

  • Kalkınma ve istihdam yaratma sadece erkekleri baz alarak, toplumun yarısını oluşturan ka-
dınları yok sayarak gerçekleştirilemez! 

  • Aile ve iş yaşamını uzlaştırmak zorunda olanlar, bu sorumluluğu tek başına üstlenenler ka-
dınlar olmamalı. Bu yükümlülükler kadınların düzgün işlerde çalışmalarına, kariyer yapmaları-
na ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine engel oluyor. Bu engelleri aşmaya yönelik yapısal ve 
politik dönüşümlere ihtiyacımız var, kadınlarla erkekler arasındaki bu yapısal eşitsizliği arttır-
maya değil!

  • Mesleki kariyer yapma olanağı söz konusu değil; çünkü iş güvencesi ortadan kalkacak.

  • İşçinin çalışmadığı dönemde Genel Sağlık Sigortası primlerini kendisinin ödemesi gerekecek.

  • Sosyal güvenlik primleri sürekli kesintiye uğradığı ve az ödendiği için emeklilik hayal olacak.

  • Örgütlenme şansı, grev ve işçilerin kazanımı olan toplu sözleşme hakkı olmayacak.

   • Geçici çalışma ilişkisi sürekli hale gelme riski taşıyor. Özel istihdam bürolarının faaliyet gös-
terdiği pek çok ülkede kısa dönemli çalışmanın çalışmada temel norm haline geldiği görülüyor.

   • Bürolar nitelikli işçi çalıştırılacak, ama sigorta primi asgari ücret üzerinden ödenecek.

  • Denetim kriterleri muğlak olduğu için işçileri kayıt dışı, yani sigortasız çalıştırma olasılığı 
yüksek.

  • Kısacası, esnek, güvencesiz ve yarını belirsiz çalışma karşılığında kazanan bürolar ve işveren-
ler olacak.

Özel istihdam büroları ve geçici çalışma kadın istihdamını 
neden artırmaz?

  • Türkiye’de her üç kadından biri işgücüne katılıyor. Kentsel kadın işsizlik oranı yüzde 16 gibi 
bir oranla erkeklerinkinden hayli yüksek. Kadın istihdamının yarısı ise halen kayıt dışı.

  • Kadınların işgücüne katılmalarını engelleyen temel iki neden kadınlar için istihdam yarat-
mayan büyüme ve bakım yükümlülükleri. Bu yapısal nedenler dönüştürülmedikçe kadınların 
istihdama eşit bir biçimde katılması mümkün değil. 

  • Geçici iş ilişkisi yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler, boş zamanını değerlendirmek iste-
yen emekliler veya istihdamın dışında bulunan ve sürekli istihdama katılma gibi bir gayesi bu-
lunmayan “ev kadınları” için geçici bir istihdam olanağı sunabilir. Buna karşın yaşamını sürdür-
meye elverecek bir gelire, sürekli bir işe ve sosyal güvenceye ihtiyacı olanlar açısından, özellikle 
de kadınlar açısından sunabileceği bir şey yok.

  • İşsizlik baskısı, geçici çalışmayı bir tercih olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getiriyor. Tam 
da bu nedenle geçici istihdamın, yasa önerisinde iddia edildiği gibi tam zamanlı sürekli istih-
dama geçiş için bir basamak oluşturmasını beklemek gerçekçi değil. Söz konusu düzenlemenin 
kadınlar için güvenceli bir istihdam yaratması beklenemez.

  • Bu çalışma biçimi her ne kadar kadınların “aile yaşantısını dengeleyen” bir formül olarak 
sunulsa da ücretlerin genellikle düşük olması nedeniyle kadınlar ücret farkını kapatabilmek için 
iki ya da üç işte aynı zamanda çalışmak zorunda kalabiliyor.

  • Bu tasarı her şeyden önce kadınları çalışma yaşamının merkezinden ve çalışmayı da ka-
dınların yaşamının merkezinden uzaklaştırmaya hizmet etme riski taşıyor. Kadını aile içinde 
tanımlayan ve yerleşik toplumsal cinsiyet rollerine hapseden normlar pekişecek, çocuk, yaşlı, 
hasta bakımının kadınların görevi olduğu devlet ve erkekler tarafından bir kez daha tescillenmiş 
olacak.


