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GÝRÝÞ
Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere
ulusal mevzuata göre özel olarak korunmasý gereken çocuk, özürlü güçsüzler gibi
hassas denilen nüfus kategorisinin içine kadýnlar da girmektedir. Gerek fizyolojik
gerekse anatomik bakýmdan risk grubu kapsamýnda olan kadýnlarýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðý sorunlarýn bu anlamda ciddi bir tanýmýnýn yapýlmasý ona göre gerçekçi
çözümlerin üretilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu araþtýrmamýzda konuya iliþkin genel bir özetin yanýnda özellikle Ýstanbul
ilinde
ücretli iþgücü olarak kadýnlarýn en fazla istihdama katýldýklarý Ýmalat
Sektöründeki çalýþma þartlarýný ve kayýt dýþýnýn fotoðrafýný 2004 DÝE HÝA Türkiye
Geneli ve Ýstanbul Ýline ait Ýstihdam bilgilerinden elde edilen veriler, son ilgili istatistikler ve bugüne kadar yapýlan araþtýrmalar çerçevesinde kýsaca irdelemeye çalýþacaðýz.
Ýmalat sektörünü seçmemizin önemli bir nedeni herkesin bildiði gibi sektör son
yýllarda yoðun uluslararasý rekabetin, taþeronlaþmanýn cereyan ettiði iþ ve köyden
þehre göç alanlarýný da içermesidir. Pilot bölge olarak Ýstanbul ilini seçmemizin sebebi ise, buranýn en fazla göç alan ilimiz olmasýdýr.1
Gerçekten bu güne kadar konu ile ilgili yapýlan bir çok araþtýrma ve düzenlenen
rapor sonuçlarýna göre, kentteki kadýnýn en uygunsuz çalýþma þartlarýnýn2 ve kayýt
dýþý istihdamýn yaþandýðý belirlenen (konfeksiyonculuk, tekstil, gýda vb.) emek yoðun
iþ kollarýný da içeren imalat sektöründeki son durum ve deðiþim koþullarýnýn analizi
soruna bir nebze ýþýk tutmak bakýmýndan büyük önem arz etmektedir.

(*) Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Baþ Ýþ Müfettiþi
1(DÝE 2000 Genel Nüfus Sayýmýna göre kadýn sayýsý olarak en fazla göç alan Üç büyük ilimiz sýrasýyla Ýstanbul 106631, Ankara 34761, Ýzmir ise 29627 kiþidir. )
2Kayýt dýþý , uzun süreli çalýþma ,düþük ücret,iþ saðlýk ve güvenlik ile sosyal yardýmlarýn sendikalaþmanýn
olmadýðý küçük veya orta büyüklükteki iþletmeler …..
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ÝÞ YASASINDA KADIN ÝÞGÜCÜNE ÝLÝÞKÝN GETÝRÝLEN
YENÝ DÜZENLEMELER
Çalýþan kadýnýmýzýn yasal haklar bakýmýndan durumu irdelendiðinde, çalýþma hayatýmýza getirilen son düzenlemelerle ülkemizin batý normlarýndan geri durumda kalmadýðý söylenebilir. Bilindiði gibi yeni getirilen 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, pozitif
hukuk anlayýþýyla Eþit davranma ilkesi (Madde 5), Uygun iþlerde Gece Çalýþtýrma
Yasaðýnýn Kaldýrýlmasý (Madde 73 ), Analýk Halinde Çalýþma ve Süt izninin 16 haftaya çýkarýlmasý ve kadýnlarýn çalýþma hayatýna katýlýmlarýný kolaylaþtýracak Esnek
Çalýþma modellerinin getirilmesi ve Medeni kanundaki deðiþikler ile ILO normlarýna
göre büyük ölçüde eksiklikler giderilmiþtir. (Kadýn ve çocuk haklarý açýsýndan yeni Türk
Medeni Kanunu Prof. Dr. Ahmet KILIÇOÐLU sayfa 31, Ankara 2003)
Ancak uygulamada, ülkemizde yaþanan genel iþsizlik, gelir daðýlýmý, eðitim vb
makro sosyo - ekonomik sorunlar nedeniyle tüm ücretliler özellikle fizyolojik ve
anatomik yapý itibarýyla zayýf konumda olan kadýn çalýþanlarýn daha fazla olmak
üzere çalýþma hayatýnýn kalitesi bakýmýndan mesleki saðlýk ve güvenlik bakýmýndan
ciddi sorunlarý bulunmaktadýr..
KADININ ÇALIÞMA HAYATINA GÝRÝÞ NEDENLERÝ
Kadýnlarýn Çalýþma hayatýndan beklentileri esasen onlarýn sosyo-ekonomik
durumuna göre deðiþmekle beraber, yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý, üniversite eðitimi alanlarýn dýþýndaki çalýþan kadýnlarýn çoðunluðunun (Üniversite eðitimlilerin ise,
kariyere daha öncelik verdikleri görülmektedir) çalýþma yaþamýna girmelerinin
ekonomik nedenlerden kaynaklandýðýný göstermektedir. (Çaðdaþ Sanayi
Merkezlerinde Kadýn Ýþgücünün Konumu : Bursa Örneði TÝSK,2002,sh.63)
Halen çalýþmayý sürdüren kadýnlarýn çoðu, ev (aile) çalýþma yaþamý ikilemi
arasýnda bocalamakta, fiziksel ve ruhsal olarak aþýrý derecede yýpranmaktadýrlar. Son
ekonomik geliþmeler, gelir daðýlým bozukluðu þehirleþme nedeniyle, yoksulluðun
büyümesi sonucunda , daha önce çalýþmayan çocuklar, yaþlýlar, emekliler ve kadýnlar
ek gelir kazanma yollarýný aramaya baþlamýþlardýr. Bugün kadýnlar formel sektörden,
informel sektör iþlerine yönelmiþlerdir. Ev dýþýnda hizmetçilik ve gündelikçilik, çocuk
bakýcýlýðý yapan, temizlik iþlerinde çalýþan kadýn sayýsý son yýllarda hayli artýrmýþtýr
ÝSTATÝSTÝKÝ GENEL DURUM:
Türkiyedeki kadýn iþgücü yeni sanayileþen ülkeler ve
ülkelere benzeyen özellikleriyle dikkat çekmektedir.

62

bazý

az geliþmiþ

TÜHÝS

KASIM 2005

DÝE verilerine göre Tablo 1 de görüldüðü gibi, Türkiyede çalýþan kadýnlarýn çok
büyük bir kýsmý (%53.1) tarým sektöründe istihdam edilmektedir. Hizmet sektörünün
payý % 31, sanayi sektörünün payý ise yalnýzca % 15.9 dur.
Tarým Sektörü

% 53.1

Hizmet Sektörü

% 31

Sanayi Sektörü

% 15.9

Kaynak: DÝE HÝA 2004
Tablo 1. Türkiye de çalýþan kadýnlarýn sektörel daðýlýmý

Ýkinci belirgin özellik; Tablo 2'de görüldüðü gibi, tarýmsal faaliyetin önemli payý
nedeniyle istihdamda ücretsiz aile iþçiliði baskýn karekterdedir. Ýstihdamdaki kadýnlarýn
%49'u ücretsiz aile iþçisi , % 38.1'i ücretli ve yevmiyeli, % 12.6'sý kendi hesabýna veya
iþveren olarak çalýþmaktadýr.
Ücretsiz Aile Ýþçisi

% 49

Ücretli Aile Ýþçisi

% 38.1

Ýþveren

% 12.6

Kaynak: DÝE HÝA 2004
Tablo 2. Türkiye de çalýþan kadýnlarýn durumu

Yetersiz eðitim, bilgi ve beceri eksikliði ise kadýn iþgücünün diðer özelliðidir.
Yetiþkin kadýn nüfus içinde, okuma yazma bilmeyenlerin oraný % 19.4 (2000,DÝE
Genel Nüfus Sayýmý) Türkiye Genelinde Çalýþan Kadýnlarýn ise % 18.9'u okur yazar
deðildir. % 53.1'i ilkokul mezunu, %4.2'si ortaokul,% 12.3’ü Lise ve dengi, % 11.5 'i ise
sadece yüksekokul mezunudur.
Okur yazar olmayan % 18.9
Ýlkokul Mezunu

% 53.1

Ortaokul Mezunu

% 4.2

Lise ve Dengi Okul

% 12.3

Yüksekokul Mezunu % 11.5
Kaynak: DÝE HÝA 2002
Tablo 3. Türkiye de Çalýþan Kadýnlarýn Eðitim Düzeyleri

Kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný erkeklere kýyasla çok düþüktür. Bu özelliði
ile ülkemiz, OECD ülkelerinin sonuncusu olarak dikkat çekmektedir. Þöyle ki DÝE verilerine göre, 1990'da % 52 olan kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný, 2004'te %30.9 þeklinde gerilemiþtir.
63

TÜHÝS

KASIM 2005

Ancak zaman içinde köyden kente göç nedeniyle bu oranda azalma eðilimi
görülmektedir. Sebebi ise, köyde iken tarýmda iþgücü kapsamýnda çalýþýyor gözüken
kadýn, kente geldiðinde resmi kayýtlý olarak istihdama katýlýmý, iþsizlik nedeniyle
düþük seyretmektedir.
Bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de erkeklerin iþgücüne katýlma oraný
kadýnlara göre hayli yüksek olup 2004 yýlý itibarýyla %71.2 dir.
Yetersiz eðitim ve beceri düzeyi nedeniyle kadýnlar iþgücü piyasasýnýn gerektirdiði nitelikleri kazanamamaktadýr. Kadýnlarýn eðitim düzeyi yükseldikçe iþgücüne
katýlým oranlarý da artmaktadýr.
DÝE 2002 HÝA verilerine göre, Türkiye genelinde çalýþan kadýnlarýn iþgücüne
katýlma oranlarý lise altý eðitimlilerde %31, lise ve dengi eðitimlilerde %35 ve yüksek
eðitimlilerde %34 olarak seyretmektedir. Ülkemizde kadýn iþgücünün niteliði çok düþük
düzeydedir. Türkiye genelinde imalat sektöründe çalýþan kadýnlarýn %47.5’i kayýtlý
deðildir. Ýþyeri küçüldükçe kayýt dýþýlýk artmaktadýr. (Kadýn Emeði Platformu Komisyon
raporu sh.101, Türk Ýþ Ankara, 2005)
Genelde ülkemizdeki iþyerlerinin de küçük ve orta ölçek aðýrlýðýnda olduðu
düþünülürse sorunun önemi daha iyi anlaþýlmaktadýr.
ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDE KADININ DURUMU
Ýlginç olabileceðini düþündüðümüz 2004 DÝE HÝ anketlerine göre Ýstanbul ili
Ýmalat sektöründeki Çalýþan Kadýnýn Durumuna iliþkin ayný kýstaslar çerçevesinde,
mevzii yapýlan analiz sonuçlarýnýn,e incelememizin Genel Durum bölümü altýnda
tanýmlanan kadýnýn çalýþmasýyla ilgili genel tespitlerden çok fazla farklýlýk arz
etmediðini görmekteyiz.
Þöyle ki, bu araþtýrmada bizce en anlamlý yapýlan tespit, kayýt dýþý istihdamda, kadýnýn en yoðun þekilde (%41.3) imalat sektöründe çalýþtýðýný görmek olmuþtur.
T. Sayý Kayýtlý Sayý

%

Kayýtdýþý Sayý

%

TOPLAM

1216

827

68,0

388

31,9

Erkek

956

675

70,6

281

29,4

Kadýn

259

152

58,7

107

41,3

Kaynak : DÝE 2004 HÝA
Tablo: 4 Ýstanbul'da Ýmalat Sanayinde çalýþanlarýn cinsiyete göre kayýtlýlýk durumu
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Ýstanbul'da ücretli olarak çalýþan kadýnlar %40 imalat sektöründe yoðunlaþmaktadýr.
Ýstanbul Ýmalat sektöründe ayný eðitim göstergelerine göre iþgücüne katýlma oranlarý lise altý eðitimlilerde %27, lise ve dengi eðitimlilerde %45 ve yüksek
eðitimlilerde %28 olarak gözlemlenmektedir. Bu anlamda ücretli çalýþanlarýn çoðunluðu Ýmalat sektörünün niteliði gereði lise mezunu olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
En fazla haftalýk (50-59 saat) çalýþmanýn olduðu sektör imalat sektörüdür.
Çalýþanlarýn aðýrlýklý yaþ grubu 20-24 (%43) olup, genelde medeni durumlarýnýn (%
57.9) bekar olduðunu görmekteyiz. Çalýþanlarýn % 51'i 50'den az iþçi çalýþtýran küçük
iþyerlerinde istihdam edilmektedir. Ýlgili bulgulara göre, iþ ortamlarý saðlýk ve güvenlik
açýsýndan yetersizdir. Söz konusu analiz sonuçlarýndan da anlaþýlacaðý gibi, Ýstanbul'da bulunan imalat sektörünün, iþyerlerince de, emek-yoðun, dýþ rekabete açýk ve
esnek bir üretim þekli etkin olduðundan, bu þartlara uygunluk gösteren düþük ücretli
olan kadýn iþgücü genelde olumsuz þartlarda çalýþtýrýlmaktadýr.
TÜRK KADIN ÇALIÞANLARIN ÖNCELÝKLÝ SORUNLARI:
Genel olarak ülkemizdeki kadýnýn durumunun, AB ve geliþmiþ ülkelerle
kýyaslandýðýnda, gerçek çalýþma hayatýndaki konum itibarýyla hangi gösterge ile konu
ele alýnýrsa alýnsýn (her þeyden önce anne ,çocuk vb bir çok aile sorumluluklarýný da
aðýrlýklý olarak yüklenip önemseyen) Türk kadýnýn, hak ettiði yeteneklerini gerçekleþtirebilecekleri ülke iþ piyasasý, iþ ve iþ ortamý imkanlarý bakýmýndan çok yetersiz
kaldýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr.
Aile sorumluluklarý ve hamilelik gibi nedenler ile iþe devamsýzlýk yüzünden bazý
özel sektör ve iþverence kadýn iþgücünün fazla tercih edilmediði bir gerçektir. Ancak,
geliþen teknoloji üretimin uluslararasýlaþmasý ticaret serbestliðinin, sermaye hareketinin artmasý emek yoðun üretimin tekstil, elektronik ,gýda ve hizmet sektörü gibi
geliþmiþ ülkelerden (Ýþgücü,enerji gibi maliyetlerin ucuz olduðu) geliþmekte olan
ülkelere kaymasýna ve buralarda standart dýþý çalýþma biçimlerin ortaya çýkmasýna yol
açtýðý gözlenmektedir. Kadýnlar ise bu tip yeni geliþmekte olan rekabetin getirdiði
çalýþma biçimlerinin yaygýnlaþtýðý emek yoðun sektörlerce aranan esnek çalýþma,
örgütsüzlük, düþük ücret, itaatkarlýk, alternatif iþ imkanlarýnýn azlýðý, farklý iþ paylaþýmý,
monoton iþlere uygunluk, beklentilerinin düþük olmasý..vb vasýflarý gibi nedenlerle
özellikle tercih edilmektedirler. (Tes Ýþ ,Dosya, Çalýþma hayatýnda Kadýnlar, Prof Dr
Yýldýz Ecevit, ODTÜ.sh37 , Mart, 2005)
Kadýnlarýn yaþamdaki rolleri gereði, ev (aile) iþ sorumluluklarýný dengeleyen
esnek çalýþma, süt izni, kreþ ve yuva hizmetleri, evde çalýþma, tele çalýþma ve mesleki eðitim hizmetleri vb. imkanlar kadýnýn istihdamýný doðrudan olumlu olarak etkilemektedir. Bu nedenle benzeri sosyal hizmet ve yaklaþýmlar iþverenler ve
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hükümetlerce de günümüzde bütün dünyada desteklenmektedir. (TÝSK, Kadýn Ýþgücü
Araþtýrmasý, sh.7, 2001)
Konu ile ilgili diðer bir araþtýrma sonucuna göre, hem aile, hem iþ hayatý olan
kadýnlarýn öncelikli diðer sorunlarýný özetleyecek olursak;
- Kreþ ve emzirme odalarý konusundaki iþveren yükümlülükleri, büyük iþyerlerinde yerine getirilirken, küçük ve orta ölçekli iþyerlerinde yerine getirilmemesi,.
- Haftalýk iþ sürelerinin uzun olmasý,
- Yetersiz iþ güvenliði , iþ imkanlarýnýn kýsýtlýlýðý ,
- Eþit iþe eþit ücret verilmemesi,
- Kadýn erkek ayrýmýnýn yapýlmasý,
- Ýþ Piyasasýnda çalýþmak istemeyen evli kadýnlarýn eþlerine çok düþük ücret
verilmesi (%24),
- Genelde kadýnlarýn karar mercii ve yönetici statüsünde çalýþtýrýlmamalarý,
- Sendikal örgütlenmeye yeterince zaman ayýramamalarý,
- Sendikalarýn bugünkü demokratik olmayan yapýlanmalarýyla kadýn sorunlarýný çözmekten uzak kalýp erkek sendika yöneticilerin göreve, genelde
gönüllülük ilkesiyle deðil , profesyonel maddi iþ imkaný olarak baktýklarý
vb konular dile getirilmektedir. (Tes Ýþ ,Dosya, Çalýþma hayatýnda Kadýnlar,
Doç Dr Gülay Toksöz .sh 46 -47, Mart, 2005)
Ayrýca, kadýnlar iþyerlerinde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kapsamýnda deðerlendirilen þiddetin bir türü olan cinsel tacize maruz kalabildiklerinden yakýnmaktalar.
cinsel taciz, günümüzde birçok iþyerinde yaþanan, birçok kadýn çalýþanýn ruh saðlýðýný
olumsuz yönde etkileyen, iþyeri ortamýnda iþ barýþýný tehlikeye sokan oldukça üzerinde
durulmasý gereken ciddi bir sorun olarak sýkça gündeme gelmektedir. Gerçi yeni iþ
yasasýyla bu durumda iþçiye haklý nedenle iþ akdini fesih yetkisi verilerek caydýrýcý bir
düzenleme getirilmeye çalýþýlmýþtýr (4857/ 24). Ancak ilgililerce sorunun ahlaki boyutuna iliþkin gereken eðitim, bilinçlendirme vb caydýrýcýlýk konularýna önem verilmesi
gerekmektedir. (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Türk Ýþ , 2004 )
KAYIT DIÞI SEKTÖR VE KADIN
Þirketler, kayýtlýlýðýn getirdiði aþýrý yüklerden tamamen ya da kýsmen kurtulmak
üzere kayýtdýþýna geçmektedirler. Kayýt dýþýlýk sadece bir kayda sahip olmadan çalýþmak deðildir. Çalýþma süresinin eksik beyan edilmesi yada alýnan ücretin eksik beyan
edilmesi þeklinde de olabilmektedir. Bu durumdaki þirketler genelde küçük ölçek,
fason üretim, geri teknolojik yapý, düþük verimlilik, düþük ücret, sosyal güvenlik,
imkanlarýndan mahrumiyet, kýsýtlý ve pahalý finansman araçlarý, geleceðin belirsizliði
gibi özelliklerine karþýlýk, kayýt içinde çalýþan bir þirket, optimum ölçekte, yasal
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sözleþmelerle, yasal hak arama süreçlerinden yararlanarak çalýþan, böylece finansal
piyasalardan yeteri kadar yararlanabilen, dünyadaki geliþmeleri takip edebilen,
teknolojiye eriþim imkaný olan, nitelikli iþgücü çalýþtýrabilen, yüksek verimlilikte bir þirket olabilmektedir.
DÝE Mayýs 2005 HÝA sonuçlarýna göre, Türkiyede istihdam edilen 22 milyon
721 kiþinin %51.5’i kayýt dýþýnda çalýþmaktadýr. Yeterli sayýsal veri olmamakla beraber
Türkiye genelinde en fazla kayýt dýþý çalýþan nüfus kesimi de kadýnlar (2003, DÝE
HÝA %71.2) ve çocuklar olduðu tahmin edilmektedir. Çünkü bunlar yoðunlukla kayýt
dýþýnýn gözlendiði, emek yoðun sektörlerde (Tekstil, konfeksiyon, gýda ve hizmet vb.)
istihdam imkaný bulabilmektedirler. Makro ekonomik ve sosyal nedenlerin yanýnda
özellikle kayýt dýþýlýk nedeniyle son yýllardaki hýzlý büyümeye raðmen iþsizlik azalmamaktadýr. Son üç yýlda kaydedilen yüksek büyüme hýzýna raðmen iþsizlik %10 un
üzerindedir. Sorunun çözümü için Türkiye'nin demografik büyüme hýzýna göre her yýl
700 bin ilave iþ imkaný yaratýlmasý gerekmektedir.
Bu konuda ülkemizde en çarpýcý örnek olarak, ciddi kan kaybýnýn yaþandýðý
istihdamýn lokomotifi olan tekstil sektöründeki kriz verilebilir. (Kayhan Necati
Globallaþma Sürecinde Tekstil Sektöründeki Sorunlara iliþkin Yayýnlanmamýþ Anket Çalýþmasý 2005-Mayýs)
Çin ekonomisi yüzünden büyük bir rekabetle karþý karþýya kalan sektörde,
2001 yýlýnda 100 bin iþçi ile TÝS imzalanýrken bugün 22 bin iþçiyle TÝS imzalandýðýný,
sektörün hýzla yurt dýþý ve kayýt dýþýna kaçtýðýný görmekteyiz. Bunun nedenlerine
iliþkin olarak çalýþma hayatýnýn iþçi iþveren aktörleri mutabakatta olup, uluslararasý
rekabet nedeni ile istihdam vergileri ve enerji, bürokrasi vb pahalý girdilerden kaynaklandýðý ifade edilmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasýnda iþgücü maliyetleri
yönünden en yüksek orana sahiptir. ( ASO Medya Sayfa 33 2005 Haziran)
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Özellikle yüksek iþgücü vergileri, pahalý enerji, bürokrasi ve yanlýþ teþvik politikalarý da kayýt dýþýný körüklemektedir..
Deutsche Bank'ýn yayýnladýðý rapora göre, Türkiye 2020 yýlýna kadar ortalama
yýllýk %4 büyüyecek. Ancak Çin ile karþýlaþtýrýrsak Türkiye'ye yabancý yatýrýmýn çok
büyük ölçekte gelebilme ihtimali daha kýsýtlý olacaktýr. Zira her ne kadar genç iþ
gücümüzle övünsek de Çin iþ piyasasýnda olduðu gibi 10.000-20.000 genç iþçinin ayný
anda bir noktaya kanalize edilebilecek eðitimli iþgücü potansiyelimiz bulunmamaktadýr. Üstelik Türkiye'de bulunan nitelikli iþgücü Doðu Avrupa ülkelerine kýyasla daha
pahalýdýr. Türkiye'de ortalama 12.000 euro olan sanayi iþçisinin maliyeti, Polonya,
Romanya, Bulgaristan gibi komþu ülkelerde bizimkinin yarýsý dolayýndadýr.
Türkiye girmeye hazýrlandýðý AB ile temel bazý ekonomik göstergelere göre
kýyaslandýðýnda hayli geri durumdadýr.3 Diðer yandan ise son yýllarda gündemde olan
Çin ekonomisinin, 21. yüzyýlda simgesindeki ejderha gibi dünyayý istila etmek potansiyelinde olduðu gerçeði de bilinmelidir.
Kayýt dýþý istihdamýn maðdurlarý olan insanlar ile iþsizlerin sorunlarý bir araya
geldiðinde milli ekonomide ilerde ciddi ekonomik, sosyal problemlerin ortaya çýkmasýna yol açabilir.
Diðer taraftan bu durum sosyal güvenlik kurumlarýnýn dengesi ile verginin ve
gelirin adil daðýlýmýný bozmakta, vergi kaybýna yol açmakta ve yapýsal kamu açýklarýný
da artýrmaktadýr. (Teksil iþveren D. 2005 Temmuz,sh.11 TÜTSÝS YK ikinci baþkaný
Yakup Güngör )
SORUNLAR - ÇÖZÜMLER.
1) Yüksek istihdam vergilerinin düþürülmesi, özellikle OECD ülkelerinin hayli
üstünde olan vergi oranlarý düþürülmelidir. Azalan Kamu gelirleri ise kayýt
dýþýnýn, kayýt altýna alýnmasýyla telafi edilmelidir.
2) Bölgelerarasý gelir durumunu dikkate alarak iþçilik maliyetlerini düþürmek
amacýyla bölgesel asgari ücret politikalarýnýn uygulanmasý,
3) Çalýþanlar sigorta yaptýrýrken fayda maliyet analizi yapmaktadýr. Eðer kiþinin
ailesi sigortalý olarak çalýþýyorsa, kayýtlýlýðý fazla önemsememektedir.
Yükümlüler, sigortalýlýðýn getirisi, ceza miktarý vb konularý dikkate alarak
kararlarýný vermektedir. Bu konular göz önüne alýnmalý ve Sigortalýlýðýn
3AB ye göre Türkiye ye iliþkin bazý ekonomik göstergeler:
ülkemizde emek verimliliði halen AB nin ancak yaklaþýk % 36 sý
Ülkemizde istihdam oraný halen AB nin ancak yaklaþýk % 70’i
Ülkemizde kiþi baþýna düþen GSMH AB ortalamasýnýn ancak yaklaþýk % 25 i
Ülkemizde AR GE harcamalarý halen AB nin ancak yaklaþýk 1/3’ü kadardýr
Kaynak: Aktan Can Coþkun ,Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri ,TÝSK,Aralýk 2004
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

getirisi anlamlý olmalýdýr. Sigortasýz kaçak iþçi çalýþtýrma hallerinde adli ve
idari organlarca geriye dönük hizmet tespitinde zaman aþýmý olmamalýdýr.
Sýk sýk çýkarýlan Borçlanma Kanunlarý, bireylerin sosyal güvenlik hizmetlerine ve sosyal güvenlik harcamalarýna bakýþ açýsý da, kayýt dýþý istihdamýn
boyutlarýný etkilemektedir.Kýrdan kente göç, toplumun kültür yapýsý, ahlaki
yapýsý, eðitim düzeyi kayýt dýþý ekonominin ve istihdamýn geliþmesini etkilemektedir. Ýstihdama yeni katýlan nüfus kesimine yönelik aktif iþgücü projelerini hayata geçirmek, istihdama katkýda bulunan iþverenlerin önündeki
engelleri kaldýrarak onlarý her yönden destekleyip ödüllendirmek ve teþvik
etmek gerekmektedir.
Gelir daðýlýmýnýn bozuk olduðu durumlarda kayýt dýþý faaliyetler çoðalmaktadýr. Ekonomik durgunluk ve kriz dönemleri, kayýt dýþý sektöre uygun zemin
hazýrlamaktadýr. Vergi sistemi, kayýt dýþý ekonominin ortaya çýkmasý ve
büyümesinde etkili olan en önemli faktörlerden birisidir.
Vergilerin yaný sýra diðer hukuki, idari yüklerin aðýrlýðý kayýt dýþý istihdamý
özendirmektedir. Ýstihdamla ilgili kesintilerin yüksekliði, özellikle iþçi sayýsýna baðlý olarak iþletmelere getirilen yükümlülükler, kayýt dýþý istihdamý
büyütmektedir.
Yeterli bilginin olmadýðý, kayýt dýþý Ýstihdam ve kadýnýn çalýþmasý konusuna
açýklýk getirmek bakýmýndan bilimsel araþtýrmalar özendirilmelidir.
Bürokrasi asgariye indirilerek E-Devletin gereði yerine getirilmelidir. Gerekli
yasal deðiþiklikler yapýlarak ayný iþyerine ait Bölge Müdürlüðü ile SSK ya
iliþkin belgelerin ayrý numara yerine tek numarada iþlem görmesi önem arz
etmektedir. Örneðin Ek1 ve Ek2 bildirgelerinin, SSK bildirgeleri ayný sicil
numarasýnda ,elektronik ortamda iþlem görmesi bürokrasiyi hayli azaltacaktýr.
Denetimlerin yeterli sayý ve nitelikte yapýlmayýþý, kayýt dýþý sektörde faaliyet
gösterilmesini kolaylaþtýrmaktadýr. Denetim elemanlarý ve ilgili ÇSGB,
Maliye Bakanlýðý gibi kurumlar arasýndaki koordinesizlik, teknolojik
donaným yetersizliði, denetimin etkinliði ve verimliliðini olumsuz yönde etkilemektedir.4
Çalýþanýn ve özellikle kadýnýn çalýþmasýný kolaylaþtýrmak bakýmýndan iþyerlerinde ihtiyaç duyulan sosyal hizmet imkanlarýnýn bulunamadýðý durumlarda, kamu kurumlarýndan gerekli hizmetin verilmesi saðlanmalýdýr.
Yeni Sosyal Güvenlik Kanun Tasarýsý ile, çalýþma hayatý ve sosyal düzenin
saðlanmasý yolunda gelir artýrýcý yaklaþýma gidilmektedir. Ayrýca bu düzenleme tam anlamýyla tek rejim, tek kurum, tek yapýlanma sosyal politikasý
ilkesine dayandýrýlmaktadýr. Bu Teklik ilkesi, AB normlarý ve bizim iç hukuk
düzenlemelerimizle çeliþerek sosyal güvenlik alanýnda da büyük sorunlar
getirebilir.

4(Ayný þekilde kayýt dýþý ile ilgili önemli rol üstlenen, özellikle iþ Müfettiþlerinin bilgisayar, printer vs
teknolojik donaným yetersizliði, kendini yenileme ve kariyer sorunlarý , meslekteki itibar, motivasyon ve
etkinliði olumsuz olarak etkilemektedir.)
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Sosyal güvenliðin temel sorunlarýnýn baþýnda yer alan erken emeklilik, prim
borçlarýna sürekli olarak af getirilmesi, prime esas kazançlarýn ve fon gelirlerinin düþüklüðü, kayýt dýþý istihdam vb. sayýlabilir.
Yeni getirilecek olan sosyal güvenlik rejiminde, bu konularýn dikkate alýnmasý önem arz etmektedir. Özellikle, birden fazla rejimde çalýþan sigortalýlarýn saðlýk yardýmlarý konusu ile ilgili olarak, seçenekli prim ödeme hakký
getirilecek olursa, ciddi anlamda kayýt dýþý istihdam sorununun artmasýna
yol açabilir. Yeni düzenleme yapýlýrken özellikle sosyal güvenlik mevzuatý
ile AB normlarý karþýlýklý mukayese yapýlarak yeni tasarýnýn hazýrlanmasý
gerekmektedir. Bu Tasarý, Genel Saðlýk Sigortasýný kapsayarak sosyal
güvenlik kanun tasarýsý olarak düzenlenmelidir. Ayrýca, genel rejimde uygulanan Saðlýk iþlemleri Tüzüðü Yönetmelik olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ
Ülkenin genel iþsizlik sorunu gibi kadýn istihdamýnýn çözümü ve kayýt dýþýnýn
azaltýlmasý için bütün ilgili resmi ve gönüllü kuruluþlar iþbirliði yaparak, öncelikle seferberlik ilan ederek herkesin üzerine düþeni yapmasý gerekmektedir. Kayýt dýþýlýðýn, tek
boyutlu çözüm getirecek yalnýz yasal düzenlemeler ile önlenmesi mümkün gözükmemektedir. Yasal tedbirlerin yanýnda, sorunu iyi tanýmlayarak planlanacak köklü
çözüm için kayýt dýþýlýða yol açan ekonomik, mali, sosyal, siyasal nedenleri bir bütün
içinde deðerlendirerek top-yekun bir mücadele stratejisi izlenmesi uygun olacaktýr.
Bu anlamda istihdam sorunlarýnýn çözümü sadece devletin görevi olmamalýdýr. Sendikalar ve tüm þahýs ve sivil kuruluþlarý öz denetimin gereðini de yerine
getirerek meslektaþlarýný ve üyelerini, iþçilerini ve iþverenlerini denetlemelidirler. Bu
sayede ancak, haksýz rekabet ve milli ekonominin tahribatý önlenebilir.
Ýþsizlik ve kayýt dýþýlýðýn kesin çözümü için, bütün dünyada olduðu gibi, aktif istihdam
politikalarýnýn izlenmesi gerekmektedir. Bunun dýþýnda aþaðýdaki çözümlerin öncelikle yerine getirilmesi gerekir.
1) Ýþgücünün -özellikle gençler, kadýnlar, uzun süreli iþsizlere- mesleki eðitim
özendirilerek "istihdam edilebilirliði" artýrýlmalýdýr. Ancak, mevcut eðitim
sistemimizde zeki çocuklar kesinlikle mesleki eðitimi seçmemektedirler. Bu
nedenle yetersiz ve sorunlu olan mesleki eðitimin önü açýlmalý,liselilerin
üniversiteye geçiþlerinde ise eþit haklar
verilerek tüm engeller
kaldýrýlmalý,ulusal rekabet gücünü artýrma ve iþsizlikle mücadele için
Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanun Tasarýsý yasalaþtýrýlmalýdýr.
2) "Giriþimciliðin" özendirilmesi özellikle bayanlarýn bu konuda desteklenmesi,
iþçilik, enerji gibi girdi maliyetlerinin düþürülmesi yanýnda her türlü tedbir
alýnmalý ve sermayenin komþu ülkelere kaçýþý önlenerek sermayenin giriþi
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ise kolaylaþtýrýlmalýdýr. Bu amaçla, OECD ülkeleri arasýnda iþgücü maliyetleri yönünden en yüksek orana sahip olan ülkemizin yatýrým için cazibe
merkezi olmasý önem arz etmektedir. Bunun için yasal sermaye giriþinin
önündeki engellerden olan özellikle yüksek iþgücü vergileri, pahalý enerji,
bürokrasi ve yanlýþ teþvik politikalarý vb sorunlar ivedilikle çözülmelidir.
3) Teknolojik deðiþmelere ve bilgi toplumuna ekonomilerin, piyasalarýn, firmalarýn, organizasyonlarýn ve iþgücünün "uyum saðlama yeteneði"nin
artýrýlmasý.
4) Baþta kadýnlar olmak üzere, azýnlýklara, özürlülere ve diðer dezavantajlý
gruplara istihdama geliþte her türlü kolaylýðýn gösterilerek "eþit fýrsatlarýn
saðlanmasý konu ile ilgili tüm halkýn bilinçlendirilmesi,
5) Büyük þehirlere göçü önlemek için Kalkýnmada öncelikli yörelerde kadýn ve
genç istihdamýný teþvik edecek yatýrým politikalarýnýn izlenmesi, önem arz
etmektedir.
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