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Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. CUMHURBAŞKANI
HAK-İŞ Konfederasyonumuzu, özellikle de HAK-İŞ Kadın Komitesini tebrik ediyor,
emekleriyle hayatın her alanında var olabileceklerini, üretken olabileceklerini, başarılı olabileceklerini gösteren tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Sizler, kadınların ‘nisa’, yani insan sıfatıyla, diğer tüm özelliklerinden bağımsız bireyler olarak bu ülkede yaşayabileceğini, kendi ayakları üzerinde durabileceğini
gösteren birer kahramansız. Aynı zamanda sizler, kadının metalaştırılmadan, sadece cinsiyeti kullanılarak istismar edilmeden kendi kişiliğiyle, kimliğiyle, inancıyla, değerleriyle hayatta hak ettiği yeri alabileceğinin de ispatısınız. Sizlerin kadının
cinsiyetinden insan sıfatıyla sahip olduğu hakları kullanabilmesi yolunda verdiğiniz
mücadeleyi saygıyla selamlıyorum.
Bizim medeniyetimizde, bizim inancımızda, bizim kültürümüzde kişiler cinsiyetleriyle değil, insan sıfatıyla muhatap alınır, çünkü bizde insan eşrefi mahlûkattır, yani
yaratılmışların en şereflisidir.
Dikkat ediniz, dünyada kadın hareketleri, kadınların en çok aşağılandığı, en çok
istismar edildiği, en çok mağdur edildiği yerlerde ortaya çıkmıştır. Kadına insan
sıfatıyla yaklaşılan bir yerde, onu korumak için başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.
Bakınız ne diyor Hakk aşığı;
“İkilik kinini içimden atıp
Özde ben bir insan olmaya geldim.
Taht kuralı ariflerin gönlüne,
Sözde ben bir insan olmaya geldim,
Serimi meydana koymaya geldim.”
IX

Yani başımı meydana koymaya geldim. Evet, aslolan özde ve sözde insan
olabilmektir.
Eşitlik adı altında kadının her türlü sömürüye ve istismara açık hale getirildiği bir
anlayışa, herkesten önce inanıyorum ki kadınlar karşı çıkacaktır. Asıl olan, kadının
nisa, yani insan sıfatıyla kabul edilmesidir. İşte kitabımız Kur’an-ı Kerim bir sureyi
nereye ayırmış? Kadına. Nisa Suresi… İşte o zaman eşitliği değil, adaleti tartışmaya
başladığımızı göreceğiz. Adalet, erkek-kadın, çocuk-yaşlı demeden tüm insanları
ilgilendiren bir sorundur. Unutmayınız, kadının olmadığı yerde insan da yoktur.
Bunun için kadın olmak, peşinen imtiyazlı olmak demektir. Ve kadın çocuk doğurduğu
için cezalandırılmaz; tam aksine kadın çocuk doğurduğu için mükafatlandırılır. Onun
için bizim değerlerimizde, bizim inancımızda cennet babaların ayakları altında
değil, annelerin ayakları altındadır.
İnsanoğlu kendi geleceği için, kendi bekası için kadına hak ettiği değeri vermek
mecburiyetindedir. Kadına haksızlık eden tüm insanlığa haksızlık etmiş olur.
Esasen mazlumla zalimin mücadelesi, insanlık tarihiyle yaşıttır. Bugün dünyanın
kuzeyiyle güneyi arasındaki adaletsizlik aynı mücadelenin farklı bir yansıması değil
midir? Öyleyse bizim bu mücadelede saffımız bellidir. Nasıl dünyanın her yerinde
zalimlere karşı mazlumların saffındaysak, adalet için, onurları, haysiyetleri, hakları
için mücadele eden tüm kadınların da sonuna kadar yanındayız.
HAK-İŞ Konfederasyonumuza, Sayın Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine, Kadın
Komitesine bu güzel çalışmaya vesile oldukları için şükranlarımı ifade ediyorum.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Mahmut ARSLAN
HAK-İŞ GENEL BAŞKANI
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi (ÇASGEM) ortaklığında yürütülen ‘’SOSYAL DİYALOG YOLUYLA KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ BELGELENDİRME PROJESİ’’ faaliyetlerinin iş yerlerimize, işveren/
işçi temsilcilerimize ve üyelerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.
Proje ile HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı 6 sektörde (Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda,
Orman, Taşımacılık, Turizm) ve 7 ilde (Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon,
Bursa, Adana) faaliyet gösteren sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinden seçilen 80
iş yerinde çalışan işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan toplam 351 kişiye ÇASGEM
ortaklığıyla, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Kriterleri; İSG Alanında İş
Yerlerinde Yapılması Gerekli Düzenlemeler; Mobbing; Çalışma Hayatında Haklar
ve Kadın; Kadın, Sendikalar ve İletişim/ Sosyal Medya Araçlarının Güvenli Kullanımı
konularında eğitim verilmesi yoluyla hedef iş yerlerinin uygunluğunu sağlamak ve
daha sonra iş yeri ve saha ziyaretleri ile belirlenen iş yerlerinden kadın çalışan
ve iş veren temsilcilerinden oluşan toplam 1192 kişi ile yüz yüze görüşülerek, iş
yerlerinin incelenmesi ile belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
ÇASGEM ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde, HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve
Eylem Planı Belgesi kapsamında; kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri
düzeyinde yansıması ve iş yerlerinde kadınların çalışma koşulları gözlemlenerek
kadınların karar mekanizmalarında yer almasının teşvik edilmesi hedeflenmiştir.
Bu sayede işyerlerinin birer dünya markası haline getirilmesi ve kadınlara rahat
bir çalışma ortamı sağlanması ile kadınların istihdama katılımının artması
temel önceliğimizdir. Proje ile gerçekleştirilen eğitim programları, önümüzdeki
dönemlerde diğer projelerde ve iş yerlerinde uygulanabilir niteliktedir.
Proje çalışmalarını gerçekleştiren HAK-İŞ Kadın Komitesi’ne, HAK-İŞ ve ÇASGEM
uzmanlarından oluşan proje ekibine ve projeye katılan tüm emekçi kardeşlerime
teşekkür ederim.
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İsmail AKBIYIK
ÇASGEM BAŞKANI
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yürüttüğü ve kurumumuzun paydaş olduğu ‘’SOSYAL
DİYALOG YOLUYLA KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ BELGELENDİRME PROJESİ’’, çalışma
hayatı ve İSG açısından son derece önemli bir projedir. Bu projenin önemli katkılar
yapacağına yürekten inanıyorum.
ÇASGEM; Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası
düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde
bulunan bir kamu kuruluşudur.
Kurumumuzun kendi çalışmaları yanı sıra sosyal taraflarla da etkin işbirliği yapmak
suretiyle işveren ve çalışanlara faydalı olmanın gayreti içerisindeyiz. İşveren, işçi ve
memur sendikaları ile yaptığımız birçok proje bulunmaktadır.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN’ın önderliğinde
Konfederasyon ve bağlı sendikalarla birçok başarılı projeye birlikte imza atarak
neredeyse ülkemizin her şehrinde binlerce çalışana başarılı eğitimler verdik.
Gerçekleştirilen eğitimlerin, saha ve iş yeri ziyaretlerinde yapılan çalışmalar ve
sonuçları kapsamında geliştirilen önerilerin kadın çalışanlarımıza ve iş yerlerine
büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yürüttüğü ve ÇASGEM’in desteklediği bu projenin
her aşamasında emeği geçen HAK-İŞ Kadın Komitesi’ne, HAK-İŞ ve ÇASGEM
uzmanlarından oluşan proje ekibine özellikle teşekkür ediyorum.
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BÖLÜM
1



SOSYAL DİYALOG YOLUYLA
KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ BELGELENDİRME PROJESİ
(HAK-İŞ/ ÇASGEM)
1- HAK-İŞ ve KADIN ÇALIŞMALARI
Toplumların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı, bazı sınıfları ve grupları
diğerlerine göre daha avantajlı veya dezavantajlı duruma sokmaktadır. Bu dezavantajlı grupların başında da kadınlar gelmektedir. Cinsiyet temelinde ortaya
çıkan eşitsizlikler, tüm toplumlarda görülen en belirgin eşitsizliktir. Kadınların
birçok toplumda çeşitli hizmetlere ulaşamadıkları, sosyal ve ekonomik gelişmeden yeterince faydalanamadıkları ve bazı durumlarda özgürlüklere sahip olmadıkları veya bu özgürlükleri kullanamadıkları bilinmektedir. Bu nedenle, kadınların çalışma hayatında karşılaştığı haksız koşulları düzeltmek, çalışma hayatına
katılımlarını artırıcı uygulama ve politikalar geliştirmek gelişmiş veya gelişmeyi
hedeflemiş tüm toplumların temel amaçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.
İster gelişmiş isterse de azgelişmiş olsun, tüm toplumlarda cinsiyet ayrımcılığına dayalı ve kadının dezavantajlı olduğu bir işgücü piyasası ve ekonomik yapı
bulunmaktadır. Dünyada kadınlar daha çok ücretsiz, takdir edilmeyen ve düşük
değerde görülen işlerde çalışmaktadırlar ve erkeklerin ekonomik katkıları daha
çok takdir görmekte ve erkekler gelirin büyük payını almaktadırlar. (UNDP,
1995).
Kadının durumu, işgücüne katılım oranı, kadınların yoğunlaştıkları sektörler,
aile içindeki sorumlulukları ve karar verme süreçlerine katılımı, kadınlar için
en önemli problemlerin belirlenmesi, kadının statüsünün yükseltilmesi ile ilgili
projeler için bir temel hazırlayacaktır. Bu bağlamda eğitim, hane içi iş yükü,
hane dışı ilişkiler, güç ve yetki sahibi olma, üretimden pay alma kadının statüsünü belirlemede önemli bir etkiye sahiptir. Kadının ekonomik aktivitelere
katılımı ile kadının statüsünün geliştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.
Ancak, günümüzde kadın işgücü sayısının artmasında, kadınların daha başarılı
olduğu veya kadınların tercih edildiği hizmet sektöründeki gelişmelerin yanı
sıra, birbiriyle ilişkili, pek çok faktörün etkili olduğu bilinmektedir. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır;
•
•
•
•

Dünya genelinde çalışan kadınları koruyucu ve destekleyici yasaların ve uygulamaların artması,
Demografik gelişmeler,
Eğitim olanaklarının artması,
Standart dışı (atipik) çalışma şekillerinin ortaya çıkması ve giderek yaygınlaşması,


•
•
•

Evlenme oranlarında azalma, buna karşılık boşanma oranlarında artış,
Toplumların, kadınların çalışmasına yönelik tutumlarında meydana gelen
olumlu gelişmeler,
Çocuk bakımı ve diğer hizmetlerdeki iyileşmeler olarak sıralanmaktadır (Koray
vd, 2000: 214-215).

Bu bağlamda, HAK-İŞ Konfederasyonu, genelde kadınların hayatın her alanında
yaşadıkları sorunlarına özelde ise kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma
hayatında yaşadıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kadınların uygun
iş yeri koşullarında çalışmalarını temin etmek konusunda duyarlı ve kararlıdır.
HAK-İŞ Konfederasyonu, üye sendikaları ile birlikte çalışan kadınların sorunlarını, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız görmemektedir. Bilakis kadınlarımızın iş yerinde yaşadıkları sorunların giderilmesinde kaydedilecek ilerlemelerin ülkemizin gelişiminde ve çalışma barışında önemli bir
role sahip olduğunu düşünmektedir.
Bu çerçevede geçmişten bugüne sendikalarımızla birlikte kadın odaklı çalışmaları kapsamlı şekilde büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızı başta
üyelerimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm kadınların politik /ekonomik ve sosyal
haklarını geliştirmek, kadın hakları konusunda kadın ve erkeklerin bilinç düzeylerini artırmak, kadınların toplumsal hayatın her alanında rol ve statülerini
yükseltmek, üretim ve yönetime katılma imkânlarını geliştirmek için gerçekleştiriyoruz.
Konfederasyonumuz bünyesinde bir Genel Merkez Kadın Komitesi bulunmaktadır. Merkez Kadın Komitesi Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını, Bağlı
Sendikaların kadın komiteleri ve işyeri kadın kurullarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.
HAK-İŞ ve bağlı sendikaları, yapılan tüm eğitim faaliyetlerinde, yürütülen proje
çalışmalarında, verilen eğitimlerde “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği” konusuna özel
olarak değinmektedir.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin en etkin Konfederasyonlarından
biri olma konusunda örgütlenme atağı başlatmış bulunuyoruz. Başlattığımız örgütlenme atağında kadınların aktif rol olmasının büyük öneme sahip olduğuna
inanıyoruz. HAK-İŞ olarak kadınların adının da kendilerinin de sendikalarda var
olması için büyük çaba içerisindeyiz.
Projelerimizde kadın perspektifi ortaya koyuyoruz. Kadınların fırsat eşitliği çerçevesinde çalışma hayatına katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor, politika önerileri geliştiriyor ve kadına yönelik şiddete karşı sayısız etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
Hak-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaları toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sendikal hayata katılımları konusunda geçmişten günümüze duyarlı davranarak çeşitli projeler üretmiştir ve üretmeye de devam etmektedir.


Bu kapsamda, HAK-İŞ Kadın Komiteleri olarak yaptığımız ve bundan sonraki süreçte yapmayı hedeflediğimiz faaliyetlerimiz sonucunda, kurumsal yapımızda
kadın konusunda önemli bir farkındalık artışıyla birlikte, nicel ve nitel verilerimizde kadın üye oranlarımızda önemli oranda iyileşme sağlanmıştır.
Her yıl düzenli olarak yaptığımız HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında kadın çalışmaları anketi sonuçlarına göre 2009 yılında %2 olan üye sayımızı 2016 yılında %
23’e yükselttik.
Özellikle ülkemizde oldukça düşük düzeyde olan kadınların istihdama ve sendikalara katılım oranlarını artırmak, karar alma mekanizmalarında yer almalarını
destekleyici politikalar üretmek sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumundaki kadınların güçlendirilmesiyle mümkündür.
Bu bağlamda son yıllarda çalışma hayatında kadın istihdamına yönelik birçok
yasa, tüzük ve genelge yayımlanmıştır. AB adaylık sürecinde söz konusu düzenlemeler son derece önemli olmakla birlikte, getirilen kanun, yönetmelik ve
tüzüklerin kadınlar açısından iş ortamlarına yansıyıp yansımadığı konusunda
somut bir veri yoktur.
TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine bakacak olursak Mayıs 2015 döneminde erkeklerin işgücüne katılma oranı %77,3, kadınların işgücüne katılma oranı %35,6 olduğu görülmektedir. Görüleceği üzere kadınların işgücüne katılma
oranı erkeklerin işgücüne katılma oranının yarısından bile azdır. Bu oranlarda
toplumsal önyargılar, evde çocuk, hasta, yaşlı bakımı gibi kadına biçilen geleneksel roller etkili olduğu gibi genelde iş yeri koşullarının kadın çalışana uygun
olmaması önemli faktörlerdir.
Söz konusu proje ile, ISO 9001 ve ISO 14001’İ örnek alan, Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (CEPAA) tarafından geliştirilen SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI Kriterleri) uygun olarak;
•

•

•
•
•
•
•

Kadın istihdamına yönelik teşviklerin, düzenlemelerin, esnek çalışma modellerinin, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin iş yerlerinde ve işletmelerde
yansımasını ve uygulanabilirliğini gözlemlemek,
Oluşturulan kontrol çizelgesi ile kadın dostu iş yerlerini belirlemek, belgelendirmek ve bu sayede işletmelerin sosyal sorumluluk bilinci ile tüketici tercihlerini etkileyerek rekabet gücünü artırmak,
İş yeri düzeyinde Sosyal Diyalog Mekanizmasını kadın çalışmaları boyutuyla
güçlendirmek,
İşletmelerde kadın temsilci sayısını arttırmak,
Toplu İş Sözleşmelerinde ve karar mekanizmalarında kadınların katılımını sağlamak,
İş yeri kurullarında kadının temsil edilmesini sağlamak,
İş yerlerinde kadınların fiziki ortamlarını düzeltecek tedbirlerin alınmasını sağlamak, amaçlanmıştır.


Proje; 6 sektörde (Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm) 7
ilde (Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana) faaliyet gösteren işletmelerden toplam 80 iş yerinde uygulanmıştır.
HAK-İŞ, ÇASGEM ortaklığında yürütülen proje ile HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
örgütlü olduğu iş yerlerinden seçilen 80 işyerinde, toplam 351 işçi ve işveren
temsilcilerine;
•
•
•
•
•

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardının Kriterleri,
İSG Alanında İş Yerlerinde Yapılması Gerekli Düzenlemeler,
Mobbing,
Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın ,
Kadın, Sendikalar ve İletişim/ Sosyal Medya Araçlarının Güvenli Kullanımı konuları kapsamında eğitim verilmesi yoluyla hedef işyerlerinin uygunluğunu
sağlamak ve daha sonra saha ziyaretleri ile iş yerlerinin incelenerek belgelendirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitimlerin amacı;
•
•

İşçi temsilcileri açısından farkındalık yaratmak ve kapasite geliştirmek,
İşveren temsilcileri açısından iş yerindeki çalışma ortamları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır.

HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi kapsamında ve ÇASGEM ile ortaklaşa uygulanan proje çerçevesinde;
•
•
•
•

•

•

Kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri düzeyinde yansıması ve iş yerinde kadınların çalışma koşulları yerinde gözlemlenmiştir.
Kadınların karar mekanizmalarında yer almasının teşvik edilmesi sağlanmıştır.
HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planında yer alan hususların HAK-İŞ’e bağlı iş
yerlerinde gerçekleşme düzeyleri ölçülmüştür.
7 ilde belirlenen 80 iş yeri içinden Kadın Dostu İş Yerlerinin belgelendirilmesi
için SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI kriterleri)
uygun olarak kriterler belirlenmiş olup söz konusu kriterler çerçevesinde toplam 1192 işveren temsilcisi ve kadın çalışanlara yönelik yüz yüze anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Anketler SPSS programına girilerek istatistiki sonuçlara ulaşılmış olup Belgelendirme Komitesi tarafından mutabık kalınan barajın üzerinde puan alan işletmelere “Kadın Dostu İş Yeri” sertifikası verilmiştir.
Kadın Dostu İş Yeri Sertifika ve Ödül Töreni T.C. Cumhurbaşkanımızın Muhterem Eşi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin teşrifleriyle “Sendikal Harekete Katkı ve Katılım için Eğitim” sloganıyla ulusal ve uluslararası sendikal
hareketten toplamda bini aşkın kadın temsilcimizin ve üylerimizin yoğun katılımıyla 30 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.



2-

SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
Belgelendirme Sistemi Hakkında Bilgilendirme (BSCI Kriterleri)
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ilk olarak 1997 yılı Ekim ayında, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayarak, SAI (Social Accountibility International) Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanmıştır.
İlk tedarikçi değerlendirme standardı olarak kabul edilen SA 8000 2001 yılında
revize edilmiştir. SA 8000 bazı ILO sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel
alınarak işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.
ISO standartları kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemi için süreç tabanlı, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinde de uygulanabilen standartlardır. SA 8000 standardı ise daha az süreç tabanlı, daha fazla kuralcı ve sonuç
odaklıdır. SA 8000 üretim sektörü ile daha fazla ilgilidir ve denetimleri ISO 9000
ve ISO 14000’de olduğu gibi sadece süreç yerinde değil, aynı zamanda işçiler,
pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar ile görüşmeleri ve çalışma ortamı dışında
gerekli olan yerlerin ziyaretlerini de kapsar.
SA 8000, kuruluşların Sosyal Sorumluluk Politikalarının tesis edilmesi, devamlılığının sağlanması ve güçlendirilmesi amacı ile yayınlanmış çerçeve Standarttır.
SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir
standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili
sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki
işletmeye uygulanabilir.
Temel Dayanaklar
Kuruluşlar bulundukları ülkenin yasal mevzuatına ve SA 8000 Standardının taleplerine uymak zorunda oldukları kadar, aşağıdaki Uluslararası anlaşmaların
gereklerini de yerine getirmek durumundadırlar;
•
•
•
•

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Birleşmiş Milletler, Kadınlara uygulanan her türlü ayrımcılığın yok edilmesine
dair anlaşma
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları anlaşması
ILO 29 ve 105 no.lu Metazori Çalıştırmanın önlenmesi anlaşması


•
•
•
•
•
•
•
•
•

ILO 87 no.lu Örgütlenme Özgürlüğü anlaşması
ILO 98 no.lu Toplu ücret pazarlığı anlaşması
ILO 100 ve 111no.lu Kadın ve Erkek işçilere eşit muamele anlaşması
ILO 135 no.lu İşçi temsilciliği anlaşması
ILO 138 no.lu Asgari Çalıştırma yaşı anlaşması
ILO 155 no.lu İşyeri Emniyeti ve Sağlık anlaşması
ILO 159 no.lu Engelli insanların istihdamı ve işbaşında rehabilitasyonu anlaşması
ILO 177 no.lu Evde istihdam anlaşması
ILO 182 no.lu Çocukların Kötü İşlerde çalışmasının engellenmesi anlaşması

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı’na İhtiyaç Duyulma Sebepleri
SA 8000 Standardı’na ihtiyaç duyulmasının nedenleri, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış
olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin
sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate
almaya başlamaları olarak sayılabilir.
SA 8000 Maddeleri
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerini ve ulusal yasaları temel alan
SA 8000 standardının performans kriterleri ile söz konusu konulardaki asgari
şartlar belirlenmektedir.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Çocuk işçi: 15 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılamaz. Bu yaşın üzerindeki çocuk
işçi eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman, günde
(iş+okul+ulaşım dahil) 10 saati geçemez.
Zorla çalıştırma: Firma, zorla işçi çalıştıramaz veya işçilerin kimliklerini ya da
belli bir “depozit”i işletmeye bırakmalarını isteyemez.
Sağlık ve Güvenlik: Firma, sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerin uzun ve kısa dönemde en aza indirilmesi için çalışmaların ve ölçümlerin yapıldığı bir çalışma
ortamı sağlamalıdır.
Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü: Firmalar, işçilerin sendika
kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkını hiçbir şekilde engelleyemez.
Ayrımcılık: Firma, işçilerine işe almada, ücret vermede, eğitimde, terfide, işten çıkarma ya da emeklilikte hiçbir konuda ayrımcılık yapamaz.
Disiplin Uygulamaları: Firma, bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel
baskı ve sözlü terbiyesizlik içeren davranışlar içine giremez ve girilmesine de
destek veremez.
Çalışma saatleri: İşçiler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa dönemli
olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.
Ücret: Ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde ve personelin


9.

temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.
Yönetim Sistemleri: Üst yönetim, firmanın standardın gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur.

SA 8000 çerçevesinde yapılan belgelendirmeler üç yıl için geçerli olup, standarda uygunluk altı aylık veya yıllık periyotlarda kontrol edilmektedir.
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ile;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İşletmenin imajı korunur ve düzeltilir.
Çalışanların morali ve verimliliği arttırılır.
Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile
rekabette üstünlük elde edilir.
Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır.
Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır.
Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır.
Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması, sağlanır.

Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını
arayacakları bir
sistem olarak karşımıza çıkacaktır.
Business Social Compliance Initiative (BSCI)
BSCI Nedir?
İş Sosyal Uygunluk Girişimi’nin kısaltılmasıdır. Bütün tüketim malları için üretici
ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturulmuş ortak ve standartlaştırılmış bir Avrupa yaklaşımıdır. BSCI, Avrupa’da ve üretici ülkelerdeki bütün ilgilileri kapsamaya çalışmaktadır ve dolayısıyla ülkeler, üreticiler ve alıcılar arasında
herhangi bir rekabet sorunu söz konusu değildir.
Hangi Sektörlere Hitap Ediyor ?
BSCI gözetim ve denetim sistemi vasıtasıyla dünya genelindeki üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlayan
şirketler tarafından yürütülen bir girişimdir. BSCI üyeleri büyük oranla perakendeci sektöründen gelmektedir, fakat aynı zamanda üreticilere ve ithalatçılara
da açıktır.



Kalite ve maliyeti yakalamanın yanında önemli bir seçim kriteri haline gelen
sosyal şartlara uygunluk çerçevesinde bu birliğe üye olan kuruluşların menfaatlerini koruma amacı ile oluşturulmuş olan BSCI sektör modeli SA 8000 standardını temel almaktadır ve SAI (Social Accountability International) tarafından
tanınmaktadır.
BSCI denetim sistemi, üreticiler üzerindeki denetim külfetini azaltmak üzere
geliştirildi. Böylece BSCI üyesi olan kuruluşlar için farklı standartlar doğrultusunda ayrı ayrı denetim yaptırılmasına gerek kalmamıştır.
BSCI Sosyal Gereklilikleri (Minimum Gereklilikler) Nelerdir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personel Listesi
İşyeri hekimi
Yıllık İzin Kayıtları
Maaş Bordroları
Çalışan Giriş Çıkış Zaman Kayıtları
Personel Dosyaları İş sözleşmesi
Toplu İş sözleşmesi , sendika
Şikayet Kutusu kayıtları
Aylık SGK Bildirgeleri
İşletme Ruhsat Kapasite Faaliyet belgesi
Fenni Muayene Uygunluk Raporları
Topraklama Uygunluk
Gürültü, Emisyon İmisyon
Deşarj Belgesi Atıl Su Bağlantısı
Forklift Ehliyeti Kazancı Belgesi
İçme suyu Analizi
Kimyasalların Listesi
İlk Yardımcı ve <sertifikası
Yangın Eğitim Kayıtları
Yangın Ekipman Listesi
Acil Durum Tahliye Planı Tatbikatı
Risk Ananlizi
Taşeronların Sosyal Uygunluk Denetimleri
Firma Sosyal Uygunluk Politikası



KADIN ÇALIŞANIN KORUNMASI İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Nedir?
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden
iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır.
Çağdaş iş sağlığı güvenliği anlayışında çalışanın güvenlik yönetimine katılımı
esastır. Bu nedenle çalışanlar çalışma koşullarına, ilişkilerine ve sektörüne hâkim
olmalıdırlar. Çalışma ortamını iyi tanımalıdırlar. Kendilerini eğitimler aracılığıyla
geliştirmelidirler. Çalışma ortamında kendinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve
güvenliklerini tehdit eden tehlike ve riskleri bilmelidirler. Risk değerlendirmesine
göre alınacak önlemlere katkıda bulunmalıdırlar.

Kadın Çalışanların Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hakkı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan
işlerde çalıştırılamayacağını ve küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği
olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağını belirtir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir işte çalışanların sağlık ve güvenliğini
korumak için önlem alınmasını sağlamak amacıyla uyulacak genel ilke ve kuralları
belirler. Çalışanları korumak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını düzenler.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin
korunması üçlü yapının (Devlet-İşveren-Çalışan) ortak sorumluluk alanı olarak
düzenlenmiştir. Buna göre, her yönetmelikte devletin ödevleri, işverenlerin
yükümlülükleri ve çalışanların hakları ve görevleri düzenlenen risk alanı özelinde
yeniden tanımlanmıştır.
Bu kapsamda işverenlerin yerine getirmeleri gereken genel yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir.
İşveren,
•
•
•
•

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almak;
Risk değerlendirmesi yapılmasını ve bu değerlendirmeyi esas alan bir iş sağlığı
ve güvenliği eylem planı hazırlanmasını sağlamak;
Risk değerlendirmesinde ani ve ciddi tehlike yaratabileceği öngörülen etmenlere karşı tehlike oluşmadan önlem alınmasını sağlamak;
Önlem alınmasına rağmen oluşabilecek ciddi ve ani tehlikelere karşı hazırlıklı
olunmasını sağlamak; bu amaçla, çalışanların tehlikeli alandan hızla uzaklaşıp,
güvenli bir alanda toplanmaları ve işyerini güvenli bir biçimde terk etmeleri
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•

•

•

•

•

için uygun kaçış yollarını ve toplanma alanlarını önceden belirlemek;
Ciddi ve ani tehlikeye karşı yalnızca önceden örgütlenmiş, eğitilmiş ve amaca
uygun donatılmış çalışanların girişimde bulunmaları, diğerlerinin ise olaya karışmamaları için önlem alınmasını sağlamak;
Bütün çabalara rağmen yaralanmaktan kurtulamayanların tehlikeli alandan
hızlı ve güvenli bir biçimde uzaklaştırılmaları ve ilk yardımdan sonra önceden
belirlenmiş en yakın sağlık kuruluşuna taşınmaları için hazırlık yapmak;
İşle ilgili olan ve sağlık ve güvenliği etkileyen her konuda çalışanların bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak, bunun için etkili bir iletişim ve eğitim
altyapısı kurmak;
Sağlık ve güvenliği ilgilendiren her konuda çalışanların görüşlerinin alınmasını
ve karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerine katılmalarını sağlamak;
Bütün çalışanların uygun ve yeterli hizmetten yararlanmalarını sağlayacak bir
sağlık güvenlik örgütlenmesi yapmak, bu örgütü yeterli insan gücü ve kaynak
sağlayacak veya bu amaçla dışarıdan hizmet satın almak ve çalışmaları denetlemekle yükümlüdür.

Çalışanların Hakları
Bilgi alma ve eğitim hakkı
İşle ilgili olan ve sağlık ve güvenliği etkileyebileceğini düşündükleri her konuda
bilgi almak ve eğitilmeyi istemek çalışanların hakkıdır.
Görüş bildirme ve katılma hakkı
Sağlık ve güvenlikle ilgili her konuda görüş belirtmek ve karar alma, uygulama
ve değerlendirme süreçlerine katılmak çalışanların hakkıdır.
Seçme ve seçilme hakkı
Çalışanlar sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş belirtme ve karar alma,
uygulama ve değerlendirme süreçlerine katılabilmek için temsilci seçme ve
seçilme haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılmasında sağlık güvenlik çalışan
temsilcisi önemli bir araçtır.
Sağlık izleminden yararlanma hakkı
Çalışanlar sağlıklarının işyerindeki tehlike ve risk etmenlerinden etkilendiğini
düşündüklerinde sağlık izleminden yararlanmayı isteyebilirler. İşverenler bu istemin karşılanmasını sağlamakla yükümlüdürler.
Çalışmama hakkı
Çalışanlar sağlık ve güvenlik için yaşamsal tehdit oluşturduğunu düşündükleri
her durumda, bu durumu ortadan kaldıracak önlemler alınıncaya kadar çalışmama hakkına sahiptirler.
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Kadın çalışanlar ve özellikle de gebe, yeni doğurmuş ve emziren kadınlar özel
olarak korunmalıdırlar.
Sağlık güvenlik açısından değerlendirildiğinde, yaş grupları, cinsiyetleri, bedensel özellikleri, sağlık durumları, istihdam ilişkileri nedeniyle risklerden diğer çalışanlara göre daha kolay, daha hızlı ve/veya daha ağır etkilenen ve bu özellikleri nedeniyle riskler karşısında diğerlerinden daha korunmasız olan çalışanlar,
bu özelliklerine göre farklı risk gruplarında sınıflandırılırlar ve bir risk grubuna
katılmalarına yol açan özellikleri açısından ayrıca korunmalıdırlar. 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi
özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumunun risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu grupların özel olarak
korunmaları gereklidir.
Kadın çalışanlar çalışma ortamına, ilişkilerine, koşullarına ve mesleki eğitim ve
istihdama bağlı tehlike ve risklere işyerindeki herkes gibi maruz kalırlar fakat
çeşitli etmenlere bağlı olarak farklı düzeylerde etkilenirler. Çünkü kadınlar ve
erkekler sosyo-ekonomik-fizyolojik özellikleriyle farklıdırlar.
Her işyerinde çalışanları tehlike ve risklerden korumak için bu tehlike ve riskleri
önlemeyi ve/veya çalışanları bunlardan korumayı amaçlayan, yerinde ve sürekli
yürütülen sistematik etkinlikler gerçekleştirilmelidir. Amaca ulaşmak için, bu
etkinlikler bir risk değerlendirmesine dayanan, çalışanların katılımı ile ve görüşleri
alınarak hazırlanmış bir işyeri sağlık güvenlik politikasına ve eylem planına uygun
olarak yürütülmelidir. Bu kitapçık böylesi bir çalışmaya özel olarak korunmaları
gereken kadın çalışanlar açısından katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kadın Çalışanlar Neden Özel Olarak Korunmalıdırlar?
Fiziksel güç bakımından erkeklerden daha zayıftırlar.
•
•

Ağırlık kaldırma bakımından 20 yaşındaki bir kadın, aynı yaştaki bir erkeğin
kaldırabileceği ağırlığın %65’ini kaldırabilir. Bu oran 55 yaşında %55’e iner.
Genç bir kadının itme çekme gücü ise aynı yaştaki erkeğinkinin %75’i kadardır.

Vücut yapıları erkeklerden daha ufaktır.
İşyeri ortamında bulunan maddelerden vücut ağırlığı başına erkeklere oranla
daha fazla etkilenirler.
Solunum kapasiteleri erkeklerden %11, kan hemoglobin düzeyleri % 20 daha
düşüktür.
Bu durum güç ve efor gerektiren çalışmaları etkiler.
	

Bilir, N. Ve Yıldız, A. N. (2014)
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Vücut ağırlığına oranla vücut suyu daha azdır.
Bu durum ısı toleransının daha düşük olmasına yol açar, yani sıcak ya da soğuk
ortamlarda kadınlar daha fazla etkilenirler.
Kadınların vücudundaki yağ miktarı ağırlığa oranlandığında erkeklere göre daha
fazladır.
Bu durum yağda çözünen maddeler, özellikle solventler bakımından önem taşır.
Yağ dokusunda biriken solventler zaman içinde geri salınarak solvent etkisinin de
uzun sürmesine yol açar.
Kadınların boylarına göre omurga uzunluğu erkeklere göre daha fazladır.
Gebelik, doğum ve diğer hormonal etkiler sonucu ligamentlerin daha gevşek
olacağı da dikkate alındığında kadınlarda L5-S1 disk herniasyonu olasılığı, aynı
koşullarda çalışan erkeklere göre daha fazladır.
Çalışma hayatında kadınlar cinsel tacize uğrama bakımından da erkeklere göre
daha fazla risk altındadırlar.
Tacize uğrama veya ihtimalinin varlığı kadınların çalışma verimini, meslekte gelişme
ve ilerleme olanaklarını düşürür.
Günlük ev işlerinin sorumluluğunu üstlenen çalışan kadınlar aynı koşullarda
çalışan erkeklere göre daha uzun saatler çalışmış olurlar.
Uyku ve dinlenme süreleri de erkeklere göre daha kısadır.
Kadın çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için yürütecekleri mücadele
için hak ve ödevlerini iyi bilmeleri önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki
yasal düzenlemelere göre kadın çalışanlara yönelik haklar özet şekilde aşağıda
sunulmuştur.
Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Kadın Çalışanlar,
• fiziksel etkenlerden (şok ve titreşim, gürültü, iyonize radyasyon, iyonize olmayan radyasyon, soğuk, sıcak ve yüksek basınç),
• biyolojik etkenlerden (biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi
hakkında yönetmelikte tanımlanan Grup II, Grup III ve Grup IV biyolojik etkenler),
• kimyasal etkenlerden (kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik,
üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği,
işlendiği, kullanıldığı işler)
özel olarak korunmalıdırlar.

	
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım
Yurtlarına Dair Yönetmelik
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Gebe ya da emziren kadın çalışanların sağlık ve güvenlikleri için bir tehlike
belirlenmesi halinde;
İşveren,
•
•
•
•

Kadın çalışanların çalışma koşullarını ve çalışma saatlerini değiştirmek;
Bu olanaklı değil ise çalışanı bir başka işe aktarmak;
Bu da olanaklı değil ise isteği halinde çalışanı ücretli izinli saymak;
Hekim raporu ile gerekli görüldüğünde gebe çalışanı sağlığına uygun bir işte
çalıştırmak

gibi önlemleri alır.
Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Kadın Çalışanlara Sağlanan Kişisel
Koruyucular,
•
•
•

Kişisel koruyucular gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalıdır.
Çalışanların hareketlerini kısıtlamamalıdır.
Gebe çalışanın değişen vücut ölçülerine uygun yeni kişisel koruyucular temin
edilmelidir.

Risk değerlendirmesine göre kişisel koruyucu kullanımının gerekli olduğu işlerde uygun koruyucular sağlanamıyorsa kadın çalışan bu işlerde çalıştırılamaz.
Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren kadın çalışanların sağlık ve güvenlikleri için alınması gereken önlemler
Gebe ya da emziren kadın çalışanın;
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiziksel ya da zihinsel yorgunluğunun azaltılması için çalışma saatleri ve ara
dinlenme süreleri yeniden düzenlenmelidir.
Çalışma saatleri ve çalışma hızı kadın çalışanın özel durumuna uygun hale getirilmelidir.
Duruş problemlerini en aza indirmek için çalışma yeri yeniden düzenlenmelidir.
Mümkün olduğunca oturarak çalışması sağlanmalıdır.
Çalışma ortamı düşme riskini ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Yalnız çalışmaması sağlanmalı, yalnız çalışması gerektiğinde kolay iletişim olanağı sağlanmalıdır.
Çalışma koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ilişkiler, iş yükü ve benzeri
stres etkenlerine karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.
Gebe kadın çalışanın sürekli oturarak veya ayakta çalışması engellenmeli, böyle bir düzenlenmenin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme süreleri arttı-

	
“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
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•
•

•

rılmalıdır.
Gebe kadın çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerektiğinde aralıklarla oturarak veya uzanarak dinlenmesi sağlanmalıdır.
Gebe kadın çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, enfeksiyonlara karşı gerekli sağlıklı koşullar sağlanmalıdır.
Gebe, yeni doğum yapmış çalışanın kişisel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak beslenme molası, temiz içme suyu ve benzeri ihtiyaçları karşılanmalıdır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Kadın Çalışanlara Yönelik Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
•
•

•
•

•

•

İş elbisesi giyme zorunluluğu olan kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı uygun
ve yeterli büyüklükte soyunma yerleri sağlanmalıdır.
Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde kadın ve erkek
çalışanlar için ayrı ayrı duş tesisleri sağlanmalıdır. Duşlar yeterli genişlikte ve
hijyenik koşullarda olmalı, duşlarda sıcak ve soğuk su bulunmalıdır.
Her çalışan için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunmalıdır.
Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma
yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda, erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı
tuvalet ve lavabo bulunmalıdır.
Yapılan işin özelliği nedeni ile çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli hallerde veya on ve daha fazla çalışanın çalıştığı işyerlerinde uygun bir dinleme
yeri sağlanmalıdır. Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olmalı ve buralarda yeterli sayıda arkalıklı oturma yeri ve masalar bulunmalıdır.
Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanmalıdır.

	
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’te
gerek kadınların gerekse erkeklerin kullanacakları lavabo, duş, soyunma ve dinlenme yerleri ile
ilgili ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.
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KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARI
T.C. Anayasasında, T.C. Kanunlarında, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde
ve ilgili yönetmeliklerde yer alan düzenlemeler; kadınların iş hayatına ve sosyal
hayata uyum sağlarken; toplumun temelini oluşturan aile hayatından kopmalarını engellemek adın kadın odaklı olarak hazırlanmıştır.
Çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcı davranışlarla genellikle kadınlar
karşılaşır. Kadına karşı ayrımcılık, kadına karşı cinsiyet temelinde ayrım yapılmasını ve onun cinsiyeti sebebiyle mağdur edilmesini ifade eder.
T.C. Anayasasında, Kanunlarda ve Uluslararası Sözleşmelerde yer alan Cinsiyete
dayalı ayrım yasağının düzenlenmesindeki amaç, özel hükümler yoluyla kadın
çalışanların üstün tutmak olmayıp; kadın çalışanların erkekler karşısında mağdur olmalarını önlemektir.
T.C. Anayasasında düzenlenen eşit davranma ilkesinde “Kadınlar ve erkekler
eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” denilmektedir. İlgili düzenleme gereğince devlet, kadın ve erkek
arasındaki eşitliği sağlamakla yükümlü kılınmış olmakla beraber; bu maksatla
alınacak tedbirlerinde eşitlik ilkesini ihlal ettiği şeklinde de yorumlanamayacağı
belirtilmiştir.
Aynı şekilde 4857 sayılı İş Kanunumuzda da “Eşit Davranma İlkesi” düzenlenmiş ve erkek çalışanlar ile kadın çalışanlar arasında kadın, cinsiyet ve biyolojik
nedenler ile iş ilişkisinin kurulması, ücretin kararlaştırılması ve iş sözleşmesinin
sona ermesinde farklı işlem yapılamayacağını, yapılması halinde ise bu ayrımın
hukuk düzeni tarafından meşru karşılanmayacağı ve haksız ayrım yasağı kapsamında sayılacağı belirtilmiş olmaktadır.
Bu bölümde kadın çalışanlara yönelik 4857 sayılı İş Kanununda, 6663 sayılı Kanun’ un 22 maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu 74’üncü maddesine eklenen maddede, ilgili yönetmeliklerde kadın çalışanlara yönelik düzenlenen analık hali ile
gebe ve emziren çalışanların hakları, çalışma ortam ve şartları, işverenin kadın
çalışanlara karşı yükümlülükleri durulacaktır.
1. Kadın işçinin doğum izni kaç haftadır?
Cevap: Kadın işçiler doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle veya çoğul gebelik halinde doğumdan
önce on hafta, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplamda on sekiz
hafta süreyle doğum izni kullanırlar.
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2. Sağlık durumu çalışmaya elverişli olan kadın işçi, doğuma kadar çalışmaya
devam edebilir mi?
Cevap: Kadın işçi sağlık durumu çalışmasına uygun olduğu takdirde doktorunun onayı olması şartıyla doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalışarak geçirdiği süreler, doğum sonrası
çalışmasının yasak olduğu sürelere eklenecektir.
Kadın işçi doğum öncesi kullanabileceği sekiz haftalık sürenin, beş haftasını çalışarak geçirmesi durumunda; doğum sonrası sekiz haftalık süreye beş hafta
eklenmek suretiyle toplamda on üç hafta doğum izni kullanacaktır.
3. Doğum öncesi ve doğum sonrasındaki sekizer haftalık doğum izni süreleri
artırılabilir mi?
Cevap: Evet arttırılabilir. Kadın işçiye, doktor tarafından verilen ve çalışmasının sağlığını olumsuz etkileyeceği yönünde kanaat içeren raporun olması halinde doğum izni süreleri artabilir.
Ayrıca kadın işçinin yaptığı işin niteliğine göre de doğum öncesi ve doğum sonrası verilen doğum izni süreleri artırılabilir.
4. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler nasıl kullanılır?
Cevap: Kadın işçinin erken doğum yapması halinde, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle
kullandırılır.
5. Doğum sırasında veya doğum sonrasında annenin ölmesi halinde doğum
sonrası kullanılması gereken analık iznine ilişkin süreler ne olacaktır?
Cevap: Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum
sonrası kullanılamayan süreler baba tarafından kullanılır.
6. Evlat edinme halinde analık izni hakkı doğar mı? Doğarsa hangi tarihten
itibaren, kim tarafından kullanılacaktır?
Cevap: Evlat edinme halinde doğum sonrası kullanılması gereken analık izni
hakkı üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen için de doğar. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden biri doğum sonrası kullanılan sekiz
haftalık analık iznini kullanabilecektir. Bu iznin evlat edinen kişilere kullandırılmasının amacı ise çocuk ile ailenin yakın ilişki kurmasının sağlanmasıdır.
Evlat edinme halinde doğum sonrası kullanılan sekiz haftalık analık izni süresi,
çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kullanılabilecektir.
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7. İşveren doğum izni süresi içinde işe gelmeyen kadın işçinin iş akdini devamsızlık nedeniyle feshedebilir mi?
Cevap: Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz, çoğul
gebelik halinde ise doğumdan önce on doğumdan sonra sekiz hafta süreyle çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Çalıştırılmasının yasak olduğu bu süre içinde kadın
işçinin iş akdi işe gelmediği gerekçesiyle feshedilemez.
8.Kadın işçilerin yarı zamanlı çalışma koşullarına ilişkin düzenleme var mıdır?
Cevap: Kadın işçilerin yarı zamanlı çalışmasına ilişkin düzenleme İş Kanunumuzda vardır. Bu düzenlemeye göre doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta
olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın
veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere
otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün
olarak uygulanır.
Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren yarı zamanlı çalışmadan
faydalanan kadın işçiler, bu süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümlerden yararlanamaz.
9. Kadın işçilerin yarı zamanlı çalışma usulleri nasıl olacaktır?
Cevap: Kadın işçiler bu hakkı kullanırken haftalık çalışma süresinin yarısı kadar
çalışacaktır. Yani haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir kadın işçi, 45 saatin yarısı kadar çalışacaktır. Kadın işçi, haftanın her günü yarım gün çalışma şeklinde
bu hakkı kullanabileceği gibi, haftanın çalışılan günlerinin yarısı kadar çalışarak
da bu hakkı kullanabilecektir.
Örneğin kadın işçi haftanın 6 günü çalışılan bir işyerinde çalışmaktaysa, işverenle anlaşması koşuluyla haftanın 3 günü çalışıp çalışılması gereken diğer 3
gün izin hakkını kullanabilecektir. Ya da haftalık 45 saatlik çalışma süresini 5
güne bölerek günlük 9 saat çalışılan bir işyerinde çalışmakta olan kadın işçi;
haftalık çalışma süresinin yarısını, günlük çalışma süresinin yarısı olarak yani
4,5 saat çalışarak geriye kalan 4,5 saatlik çalışma süresinde çalışmayarak izin
hakkını kullanabilecektir.
10. Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan kadın işçinin aldığı ücret, çalışma
süresiyle orantılı olarak düşecek mi?
Cevap: Kadın işçi, yarı zamanlı çalışma hakkını kullanması halinde işverenin
ücret ödeme borcu devam etmekle birlikte, bu hakkı kullanarak haftalık çalış18

ma süresinin yarısı kadar çalışan kadın işçiye tam zamanlı çalışması karşılığında
ödenen ücretin yarısını ödeyecektir. Yani işverenin ücret ödeme borcu kadın
işçinin ücretinin yarısı kadar olacaktır. Ancak kadın işçinin yarı zamanlı çalışması halinde ücretin yarıya düşmesini engellemek adına devlet, işsizlik sigortası
fonundan geri kalan kısmını ödeyecektir. Yani kadın işçinin ücretinde herhangi
bir düşme yaşanmayacaktır.
Örneğin; Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı asgari ücret üzerinden (asgari geçim indirimi dahil tek çocuk) 1.344,22 kuruştur. Bu kişinin yarı
zamanlı maaşı (asgari geçim indirimi dahil) 694,45 TL’ dir. Devletin ödeyeceği
ücret: 823 lira 50 kuruştur.
11. Kadın işçinin yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmanın koşulları nelerdir?
Cevap:
•
•
•
•

Son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması gerekir.
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması gerekir.
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması gerekir.
Analık izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda bulunması
gerekir.

12. Kadın işçinin doğum izni süreleri yıllık ücretli izin süresinin hesaplanmasında dikkate alınır mı?
Cevap: Kadın işçilerin doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmasının yasak olduğu süreler, çalışılmış gibi kabul edilerek yıllık ücretli iznin hesabında dikkate
alınır.
13. Kadın işçi doğum nedeniyle ne kadar süreyle ücretsiz izin kullanabilir?
İşveren, kadın işçinin ücretsiz izin kullanmasını engelleyebilir mi?
Cevap: İsteği halinde kadın işçiye, analık hali iznine ilişkin on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden
sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu
evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık
ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Doğum yapan kadın işçi, doğum sonrasında iznini kullandıktan sonra ücretsiz
doğum iznini kullanmak istemesi ve işverenin buna izin vermemesi halinde tek
başına alacağı bir karar ile işverene bildirimde bulunarak doğum iznine ayrılabilir.
Kanun koyucu, kadın işçilerin istekleri halinde 6 aya kadar ücretsiz doğum izni
kullanma haklarını yorum kurallarına gerek kalmayacak şekilde, açık ve net olarak düzenlemiş ve bu hakkın kullanılmasını işverenin takdirine bırakmamıştır.
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14. İşveren, kadın işçiye hamilelik süresince periyodik kontroller için izin vermek zorunda mıdır?
Cevap: İşveren kadın işçiye hamilelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin vermek zorundadır. Kadın işçinin periyodik kontroller için izin kullandığı
gerekçesiyle ücretinden kesinti yapılamaz.
15. Doğum yapan işçi günde kaç saat süt izni kullanabilir? Koşulları nelerdir?
Cevap: Kadın işçiler, günde bir buçuk saat süt izni kullanabilirler. Kadın işçinin
günde bir buçuk saatlik süt iznini kullanabilmesi için çocuğunun bir yaşını doldurmamış olması gerekir.
Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenlemeler gereğince doğum sonrası analık
hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma
koşullarından faydalanan kadın işçi, ayrıca süt iznine ilişkin bir buçuk saatlik
süreyi kullanamayacaktır.
Günlük bir buçuk saatlik süt iznine ilişkin sürenin hangi saatler arasında ve kaça
bölünerek kullanılacağını kadın işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
16. Kadın işçinin süt izni kullanması nedeniyle ücretinden kesinti yapılabilir
mi?
Cevap: Kadın işçilerin günlük bir buçuk saatlik süt izinleri günlük çalışma süresinden sayılır. Dolayısıyla işveren, süt izni kullanan kadın işçinin ücretinden
herhangi bir kesinti yapamaz.
17. Kadın işçiye doğum izni sırasında işverenin ücret ödeme yükümlülüğü var
mıdır? İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoksa bu durumda kadın işçinin
ücretini kim öder?
Cevap: Doğum izni sırasında işverenin, kadın işçiye ücret ödeme zorunluluğunu öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle işveren kadın işçiye
bu süre içinde ücret ödemesi yapmayabilir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun da analık halinde kadın işçiye geçici iş göremezlik
ödeneği verileceğine ilişkin hüküm bulunması nedeniyle doğum izni süresince
kadın işçinin ücreti, geçici iş göremezlik ödeneğinden ödenecektir.
18. Kadın işçi gebelik durumunu işverene bildirmek zorunda mıdır?
Cevap: Kadın işçinin gebelik durumunu işverene bildirme yükümlülüğü İş Kanunumuzda açıkça öngörülmemiştir. Ancak kural olarak işçinin şahsından doğan bir nedenle çalışması imkansız veya beklenilmez ise durumu derhal işverene bildirmesi gerekir.Gebelik hali de kadın işçinin çalışmasını imkansız veya
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beklenilmez kılan hallerden olduğu için işverene bu durumu derhal bildirme
yükümlülüğü vardır. Ayrıca kadın işçi, analık hali ve gebe işçilere ilişkin öngörülen koruyucu düzenlemelerden yararlanabilmek için bu durumu işverene bildirmelidir.
19. Gebe işçi gece postalarında çalışabilir mi?
Cevap: Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar gece postalarında çalıştırılamaz.
20. Emziren kadın çalışan gece postalarında çalışabilir mi?
Cevap: Emziren kadın çalışanların doğum tarihinden başlamak üzere bir yıl
süre ile gece postalarında çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Gece postalarında çalışmanın annenin sağlık durumunu olumsuz etkileyeceğine ilişkin olarak işyeri
hekimi tarafından verilen raporla belgelenmesi halinde, gece postasında çalışma yasağını 6 ay süreyle uzatılabilecektir.
21. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde kaç saate kadar çalışabilir?
Cevap: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi, günde yedi buçuk saatten
fazla çalıştırılamaz.
22. Kadın işçiler gece postalarında çalışabilir mi? Gece postalarında çalışmaları mümkünse kaç saat çalışabilirler?
Cevap: Sağlık durumlarının gece postalarında çalışmaya uygun olduğunun
doktor raporuyla belgelenmesi ve 18 yaşının doldurulması koşuluyla kadın işçiler gece postalarında çalışabilirler. Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun,
gece postalarında 7,5 saatten fazla çalışamazlar.
23. İşveren, gece postalarında çalışan işçileri evlerine götürüp getirmek için
servis imkanı sağlamak zorunda mıdır?
Cevap: İşverenler, belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri ile belediye sınırları içinde olmakla birlikte, posta değişim saatlerinde araçlarla gidip gelme
zorluğu bulunan işyerlerinde gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri,
sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine
götürüp getirmek amacıyla servis imkanı sağlamak zorundadır.
24. Aynı işyerinde çalışan karı koca aynı gece postasında çalışabilir mi?
Cevap: Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma isteklerini işverene bildirdikleri takdirde bu talepleri işverence işyerinin olanakları
oranında karşılanır ve aynı gece postasında çalışabilirler.
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25. Kadın içinin eşinin de postalar halinde yürütüldüğü bir işyerinde çalışması
halinde işveren, kadın işçinin gece çalışmasını nasıl düzenler?
Cevap: Kadın içinin eşinin çalıştığı işyerinde yapılan faaliyetler postalar halinde yürütülüyorsa, kadın işçinin talebi halinde gece çalışması eşinin çalıştığı
gece postalarına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
26.Gebe veya emziren kadınların dinlenme süreleri ve bu süre de bu işçilere
sağlanması gereken imkanlar nelerdir?
Cevap: Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.
Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça
uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir.
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz
önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun
olarak düzenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen
şartları sağlanır.
Gebe veya emziren çalışanın, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme
molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek karşılanması sağlanır.
27. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanlar için işverenin alması gereken önlemler nelerdir?
Cevap:
a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu
çalışanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.
b) Çalışma yeri ve çalışma düzeni gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin
duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre
yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.
c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven
gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.
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ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin
ve işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca
uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.
d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak
zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması
gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri
alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.
e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma
koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini
kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı
stresten korumak için itina gösterilir.
f) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir,
çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme
araları artırılır, hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.
28. İşyerinde emzirme odalarının olması zorunlu mudur?
Cevap: 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en
çok 250 metre uzaklıkta emzirme odasının kurulması zorunludur.
29. Çocuk bakım yurtlarının kurulması için işyerinde kaç işçinin çalışıyor olması gerekir?
Cevap: 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların
bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması
zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla
yükümlüdür.
30. Emzirme odası ve çocuk bakım yurtlarının kurulması için gerekli sayının
hesabında kimler dikkate alınır?
Cevap: Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların
toplam sayısı dikkate alınır.
Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.
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31. Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarından kimler faydalanır?
Cevap: Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların
annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1
yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa
kadar çocuklar alınır.
32. İşverenlerin, kanunen verilen yükümlülükleri ihlal etmesinin yaptırımı
nedir?
Cevap: Doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, işveren veya işveren vekiline idari
para cezası verilir.
Kadınları koruyucu yasa hükümlerine aykırı olarak yapılan iş sözleşmeleri, kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğundan 6098 sayılı TBK hükümleri uyarınca kesin olarak hükümsüzdür.
33. İşveren kanunda yer alan koruyucu düzenlemeler nedeniyle kadın işçinin
ücretinde kesinti yapabilir mi?
Cevap: İş Kanununda yer alan düzenleme ile Anayasa’ da yer alan düzenlemeler gereğince; işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
34. Kadın işçiye cinsiyeti nedeniyle daha düşük ücret ödenebilir mi?
Cevap : Kadın işçiye sırf cinsiyeti nedeniyle daha düşük ücret ödenmesini öngören sözleşmeler hukuken geçersizdir. Ayrıca ücrette cinsiyete dayalı ayrım
yasağı asıl ücretin yanında işçiye dolaylı ya da doğrudan ödenen nakdi ve ayni
tüm ödemeleri kapsamaktadır.
35. Kadın işçinin cinsiyeti nedeniyle hizmet akdi feshedilebilir mi?
Cevap: Irk, renk, medeni hal, siyasi görüş, din, cinsiyet, hamilelik, doğum izni
kullanması gibi sebeplerle hizmet akdini feshedemez.
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İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)
Giriş
İşyerinde psikolojik taciz ya da diğer anlamıyla mobbing, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin maruz kalabileceği, çalışma yaşamında sık karşılaşılan, ortaya çıkarılmasından kaçınılan ve sonuçları ağır bir olgudur.
Çalışanların; motivasyonunu, performansını, iş tatminini, örgütsel aidiyetini
olumsuz yönde etkileyen mobbing, bireylerde psikolojik ve fizyolojik birçok soruna neden olmaktadır. Psikolojik taciz burada çeşitleri, kapsamı, ortaya çıkış
biçimleri ve mücadele yöntemleri bağlamında ele alınacaktır.
İş yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Tanımı
Mobbing kökü Latince olan “bir kimseyi sıkıştırmak bunaltmak” anlamında kullanılan bir sözcüktür. Mobbing üzerine araştırma yapanlar, Türkçede mobbing
olgusunu bir tek sözcükle ifade etmek yerine kavramı; “duygusal taciz”, “psikoterör”, “psiko-şiddet” ve çalışanı işyerinde “yıldırmaya yönelik her tür psikolojik saldırı anlamında kullanmaktadırlar.
Mobbing kavramı ilk olarak hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim adamı
olan Lorenz tarafından, 1960’larda bir grup küçük hayvanın daha büyük, tek
bir hayvanı (bir grup kazın bir tilkiyi) korkutmak için yaptıkları saldırıları tanımlamada kullanılmıştır.
İsveçli psikolog Heinz Leymann mobbing kavramını ilk defa 1980’de, çalışanların birbirlerini rahatsız, huzursuz ve taciz etmeleri, kötü muamele göstermeleri, kısaca birbirlerine psikolojik şiddet uygulamaları anlamında kullanmıştır
(Leymann, 1996, s.165). Mobbing Kuzey Avrupa’da bireyin grup tarafından
ortaklaşa tacizi olarak ifade edilirken, bu kavram İngiltere’de daha çok zorbalık olarak adlandırılmakta, Amerika’da ise çalışma ortamındaki baskılar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Mobbing en basit tanımıyla duygusal bir saldırıdır.
Mobbing ;
•
•
•
•

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik
gerçekleştirilen,
Belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya
işten uzaklaştırmayı amaçlayan;
Mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren;
Kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür (Komisyon,
İ.P.T.B.Rehberi,ÇASGEM Yayınları, 2013).
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Leymann mobbing kavramını;
“İş yaşamında bir veya daha fazla kişiye yönelik sistematik olan düşmanca ve
etik dışı iletişim kurma yoluyla psikolojik terör” biçiminde tanımlamıştır.
Browne ve Smith’e göre mobbing kavramı,
“Doğrudan bir çalışana yönelik, sistemli ve uzun süreli, sonuçları psikolojik ve
fizyolojik zararlara sebep olabilecek bir davranış biçimidir”.
Mobbing, işyerinde diğer çalışanlar ve işverenler tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terördür. Mobbing, çalışanlara
üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür
•
•
•
•

kötü muamele,
tehdit,
şiddet,
aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir (Tınaz, 2006
a:8).

Kişinin zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar. İşverenin ya da diğer çalışanların alay ve karşısındakini küçük düşürme gibi saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla
kasıtlı olarak yapılır.
Mobbing,
•
•
•
•

kişinin yalancı olduğunun ima edilmesi,
alaya alınması,
hakkında dedikodu çıkarılması veya
diğerleriyle iletişimden mahrum bırakılması gibi birçok davranış şeklinde görülebilir.

Mobbing kavramının anlamına yakın veya çoğu kez aynı anlamda kullanılan
‘bullying’ kavramı, uygulanış biçimi bakımından mobbingden ayrılmaktadır.
Mobbing caydırma, sindirme, mağdurun benliğini öldürme, sosyal süreçlerden
soyutlama gibi anlamlara gelirken, bullying kavramı, daha güçlü bir kişi ya da
grup tarafından, daha zayıf kişi veya gruplara karşı her ortamda uygulanan ve
sürekliliği olan psikolojik veya fiziksel baskı anlamına gelmektedir (Tutar, 2004,
s.102).
İşyerinde psikolojik şiddeti, bullying’ten ayıran özellik, fiziksel olmaktan çok
psikolojik (rafine), kaba olmaktan çok sofistike olmasıdır; ancak psikolojik olması, psikolojik şiddetin bir şiddet olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz (Unacceptable Behavıour - The Unison Workplace Bullying Survey). Bullying, şiddet
ve saldırganlıktan farklıdır; şiddet ve saldırganlık sistematik olmamasına rağmen, bullying sistemli ve tekrarlanarak gerçekleşir. Bu davranışı yapanlar ile
davranışa maruz kalanlar arasında bir güç dengesizliği vardır.
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Mobbing Unsurları şu şekildedir;
•
•
•
•
•
•
•

İşyerinde gerçekleştirilmelidir.
Üstler tarafından astlara uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de
uygulanabilir yada eşitler arasında gerçekleşebilir.
Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.
Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.
Kasıtlı yapılmalıdır.
Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.
Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.

İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Türleri
Mobbing doğrudan veya dolaylı olarak da yapılabilir. Kimi zaman mobbing yapan dikkatleri üzerine çekmemek için öyle bir maske içine bürünür ki mobbing
yaptığı anlaşılamaz. Kimi zaman ise bunu açık bir şekilde yapar.
Mobbing, haksız yere suçlama, ima, kinaye, dedikodu yoluyla itibarı sarsma,
küçük düşürme, taciz, duygusal istismar ve şiddet uygulayarak, bir kişiyi, işyerinin dışına çıkmaya zorlayan kötü niyetli bir girişimdir. Bu girişimler, doğrudan
veya dolaylı, açıkça veya örtülü olabilir.
“Dolaylı” yani “indirekt mobbing” biçimleri; üstü kapalı saldırılar şeklinde oluşur. Dolaylı mobbingi ifade etmede sosyal ya da ilişkisel ifadeleri de kullanılır.
Dolaylı mobbing de pasif bir saldırı söz konusudur. “Pasif saldırı”, çok hissettirilmeden yapıldığı için, pek belirgin değildir.
Dolaylı mobbing uygulayanlar yani pasif mobbingciler, fırsat buldukça kötü davranışlarını örtmek için nazik ve düşünceli davranışlar sergileyerek dikkat çekmemeye çalışır. Onların bu sinsice hareketleri, onlarla başa çıkmayı zorlaştırır.
“Direkt mobbing”, açık, karşı karşıya, yüz yüze saldırıları ifade eder. Direkt
mobbing de aktif bir saldırı söz konusudur. Aktif saldırganlar, pasif saldırganların aksine daha kaba ve amatördürler. Bu kişilerin mobbingleri, fiziksel saldırıya
kadar gidebilir. Direkt mobbing yapanlar hareketlerini örtbas edemedikleri için
çabuk belli olurlar. Bu nedenler, aktif saldırganların ömrü çok uzun değildir.
Doğrudan (açık) psikolojik taciz:
		 • Sözlü tehdit, bağırıp çağırma gibi davranışlar, herkes tarafından algılanabilen tacizdir.
Dolaylı (gizli) psikolojik taciz:
• Bilgi saklamak, iftira atmak gibi davranışlar, açıkça algılanamayan tacizdir.
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İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Ortaya Çıkış Biçimleri
Mobbing’de en sık kullanılan araç tacizdir. İşyerinde taciz, çalışanın verimliliği
üzerinde olumsuz etkileri olan psikolojik saldırganlık biçimidir. Taciz, başkasını
yıpratmak, ona eziyet etmek, engellemek ve ondan tepki almak amacıyla tekrarlanarak yapılan rahatsız edici tutum ve davranışlardır. Tacizde kurban sürekli
kışkırtılır, baskı altında bırakılır, yıpratılır, kendini korku ve tehdit altında hissetmesi amaçlanır (Katz, 1970, s.206).
Mobbing; çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından
sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamları içerir. Bu tanımdan da anlaşılacağı
üzere, mobbingci hiyerarşik sıralamada bir üst, bir eşit ya da bir ast olabilir.
İşyerinde psikolojik taciz iki farklı aşamadan oluşur;
•
•

birincisi kontrole alma ve tabi kılmaktır; bu aşamada mobbing yapan kişi kurbanın öz saygısını ve öz güvenini azaltır.
İkincisi, tasfiye etmektir. Tasfiyeyle kurban ekipten ya da iş yerinden uzaklaştırılır. Tasfiye sürecinde mobbing aktörüne karşı çıkmak, kuruma karşı çıkmak;
mobbingi eleştirmek, kurumun menfaatlerini eleştirmek şeklinde gösterilir.

Mağdurun kendini savunması, ‘kurumla çatışma’ olarak gösterilerek savunmasız bırakılmaya çalışılır. Kurumsal güçle mağdurun üzerine gidilir ve mağdur
haklı iken haksız, hak ararken isyankâr olarak gösterilmeye çalışılır.
Mobbing örgütün hiyerarşik düzeni içinde dikey ve/veya yatay olarak uygulanır. Dikey veya hiyerarşik mobbing’de üstler astlarına veya astlar üstlerine;
yatay veya fonksiyonel mobbingde ise, kurmay-fonksiyonel ilişki içinde olanlar
birbirlerine mobbing uygular.
Mobbing süreci içerisinde öncelikle mobbingci ve mobbing kurbanı olmak üzere iki kişinin bulunduğunu varsayarsak, bu iki kişi arasındaki ilişki, üç farklı şekilde meydana gelir:
•

•
•

Yukarıdan aşağıya doğru mobbing (dikey mobbing); mobbing yapan kişi, kurbana göre daha üst konumdadır. Bir yönetici, bir bölüm yetkilisi, daha üst görevde bir çalışan veya daha yaşlı bir iş arkadaşı olabilir.
Eşdeğerler arasında mobbing (yatay mobbing); mobbingci ve kurban, benzer
görevlerde ve benzer olanaklara sahip aynı konumda iki iş arkadaşı olabilir.
Aşağıdan yukarıya doğru mobbing (dikey mobbing); mobbingci kurbana göre
daha alt konumdadır.

Üstten Asta Mobbing
Mobbing’in genellikle en çok görülen şekli üstlerin astlarına uyguladıkları mobbing davranışlarıdır. Yöneticiler;
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•
•
•
•

toplantıda tersleme,
söz hakkı vermeme,
yetkileri kısıtlama,
saf dışı bırakma gibi taktikleri çalışanlarına kullanarak hâkimiyet kurmaya çalışırlar.

Bu yönetimi uygulayan yöneticiler, kendilerine güvenemedikleri için çıkarlarını
koruyacak başka yol bulamayıp mobbing’i bilinçsizce uygularlar.
“Üstün asta uyguladığı mobbing”, çeşitli nedenlerden ötürü bir amir tarafından
doğrudan doğruya kurbana yönelik, son derece saldırgan ve cezalandırıcı davranışların uygulanmasıdır.
Bir amirin veya bir yöneticinin, mesleki rolünün getirdiği konumdan yararlanarak gücünü aşırı kullanmasıyla ilişkilendirilebilecek davranışlarla, astlarına
doğru uyguladığı bir mobbing olgusu söz konusudur.
Asttan üste Mobbing
Bu durum çok nadir olarak görülen bir mobbing şeklidir. Kişi amirine, orta kademedeki yöneticisine bu baskıyı zaman zaman uygulayabilir.
Yapılacak değişikliklere ilişkin kararlara dâhil edilmemiş olmaktan dolayı içerleyen ya da kişinin işine gıpta etmiş olan astlar üstlerine mobbing yapabilir. Bu
şekildeki mobbing genellikle;
•
•
•

yapılan olumlu işleri üste bildirmeme,
bilgi saklama,
imkansız görevler ve bitirme süreleri verme gibi işe bağlı davranışlardır.

Eş Değerler Arasında Mobbing
Eşit statüde bulunanlar arasında gerçekleşen mobbinge, “yatay mobbing” denilir. Yatay mobbing, aralarında fonksiyonel ilişki bulunan kişiler arasında gerçekleşir. Bu mobbing türünde, genellikle birkaç kişi bir araya gelerek, bir kişiye
mobbing uygular.
Yatay mobbing’de kurban, kendisiyle aynı konumda bulunan iş arkadaşları, emsalleri arasından seçilir. Bir işyerine yeni alınan, atanan veya terfi ederek gelen
yeni birey, kişiliği ve uzmanlığının özellikleriyle bir şekilde gruptaki bilinen ve
kabul edilmiş iç dengeleri bozar.
Bu, genellikle başarılı, yetenekli, üstün özellikleri olan, duygularını ve heyecanını saklamasını bilmeyen bir bireydir. Bu nedenle iş ortamında kendisine yapılanlardan ve kişiliğine karşı sergilenen haksız davranışlardan çok acı çeker.
Bu tarz bir olgu, genellikle yetke ve işlerin belli bir düzende dağıtılmış olduğu
geleneksel yapıdaki bir işyerinde gerçekleşir.
Bu çeşit bir örgüt içine katılan birey, sadece daha önceden belirlenmiş köklü
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hiyerarşik düzeni tehdit edici bir unsur olarak değerlendirilmekle kalmaz; aynı
zamanda kendisiyle aynı düzeyde olan iş arkadaşlarının da kıskançlık ve nefret
gibi olumsuz duygularına maruz kalır.
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Aşamaları
İşyerinde mobbing, çeşitli aşamaları kapsayan bir süreç şeklinde uygulanır.
Mobbing oluştukça çeşitli psikolojik faktörler etkileşime girer ve mobbing mağdurunun özellikle psikolojik sağlığı bozulur.
•
•
•
•
•

Suçlama,
küçük düşürme,
genel taciz,
duygusal eziyet ve
psiko-terör uygulamak yoluyla bir kişiyi işyerinden dışlamayı amaçlayan, tutum ve davranışların tümü aynı anda uygulanamayacağı için mobbing bir süreç şeklinde uygulanır (Tutar, 2004, s.107).

Her sosyal ve psikolojik olayda olduğu gibi, mobbing de bir süreci takip eder.
Leymann, mobbing sürecinde beş aşama belirlemiştir:
•
•
•

•

•

Anlaşmazlık aşaması; kritik bir olayla, bir anlaşmazlıkla karakterize edilir. Henüz mobbing değildir fakat mobbing davranışına dönüşebilir.
Saldırganlık aşaması; bu aşamada saldırgan eylemler ve psikolojik saldırılar,
mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğini gösterir.
Kurumsal güç aşaması; yönetim, ikinci aşamada doğrudan yer almamışsa da,
durumu yanlış yargılayarak söz konusu negatif döngüde işin içine girer ve kurban, örgütlü ve kurumsal bir güçle baş etmek zorunda bırakılır.
Tanımlanma aşaması; bu aşama önemlidir; çünkü, kurban; ‘zor’, ‘asi’, ‘muhalif’, ‘öteki’ veya psikolojik sorunları olan biri olarak tanımlanır. Yönetimin yanlış yargısı ve taraflı tutumu, söz konusu negatif döngüyü hızlandırır. Sürecin
sonunda işten kovulma, yer değiştirmeye zorlanma veya zorunlu istifa vardır.
İşine son verilme aşaması; Bu olayın sarsıntısı, travma sonrası stres bozukluğunu tetikler. Kovulmadan sonra, duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik hastalıklar devam eder.

Psikolojik Taciz Davranışları ve Etki Alanı
Leymann’a göre psikolojik davranış türleri 5 gruba ayrılmıştır;
•
•
•
•
•

1.

Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkileyen davranışlar,
Sosyal İlişkilere saldırılar,
İtibarınıza saldırılar,
Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar,
Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar.

İletişimi etkileyen davranışlar

Psikolojik taciz davranışlarının önemli kısmı hedef alınan kişinin çevresiyle
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iletişimini sınırlamaya dönük davranışları içermektedir. Amaç mağduru çevresinden soyutlamak ve yalnız bırakmaktır. (Akgeyik, Omay, Uşen, Güngör;129)
İletişim olanaklarını engellemeye dönük davranışlar arasında;
•
•
•
•
•
•
•
•

Özellikle çalışanın kendisini ifade etmesinin engellenmesi,
Sürekli sözünün kesilmesi,
Toplantılara alınmaması,
Azarlama
Sözlü ve yazılı iletişimde geribildirimin sınırlandırılması,
Yanlış veya eksik bilgilendirilme,
Karar alma sürecinin dışında tutulma,
Önerilerin nedensiz şekilde ret edilmesi sayılmaktadır (Riguzzi; 2001; 25).

2.
Sosyal İlişkilere Saldırılar
Mağdur, çalışma arkadaşları ve amirleri tarafından dışlanır. Amaç hedef alınan
kişiyi fiziksel olarak soyutlamak ve psikolojik açıdan yalnızlaştırmaktır.
•
•
•
•
•
•
•

3.

Mağdur hakkında asılsız iddia ve söylentiler,
İletişimin kesilmesi,
Sosyal aktivitelerden dışlama davranışı
Performans hedeflerini aşma eğilimi gösteren çalışanların grubun diğer üyeleri tarafından grup normunu “zedeledikleri” gerekçesiyle dışlanması
Mağdurun fiziksel olarak da dışlanması,
Çalışma arkadaşlarından uzak bir ofiste çalıştırılmaya zorlanması
Mağdurun, kimse ile iletişim kuramayacağı izole edilmiş bir ortamda diyalogların dışında tutulması bu davranışlara örnektir.

İtibara Saldırılar

Sosyal imaja ya da itibara saldırılara ilişkin davranışlar arasında;
•
•
•
•
•
•
•

4.

Mağdura yanlış ve sürekli birbiriyle çelişen emirler verilerek böylece yanlış
kararlar almasına neden olunarak sosyal imajının zedelenmeye çalışılması
Asılsız iddia ve iftiralar atılması, özel yaşam ilişkin haksız ithamlarda bulunulması
Hedef alınan kişinin fiziksel görünüşüne ilişkin alaycı espriler yapılması
Politik ve dini görüşleriyle nedeniyle mağdurun saldırıya uğraması
Mağdurun küçük düşürücü işler yapmaya zorlanması,
Kararlarına şüpheyle bakılması
Kendisine küfürlü veya küçük düşürücü sözler sarf edilmesi sayılabilir.

Mesleki Duruma Saldırılar

Psikolojik taciz doğrudan ya da dolaylı mağdurun iş kariyerini olumsuz etkilemektedir. Bu, çoğunlukla tacizi gerçekleştiren kişinin de nihai amacıdır.
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•
•
•
•

5.

Bunlar arasında özellikle kişiye sahip olduğu becerilerinin çok altında iş verilmesi,
Gerçekleştirilebileceğinin çok üstünde iş hedefleri verilmesi
Amirin astının terfisini engellemesi veya geciktirmek yoluyla onu saf dışı etmeye çalışması.
Astlar arasında iş olanaklarının adil şekilde dağıtılmaması bu davranışlar arasındadır.

Sağlığa Yönelik Saldırılar

Psikolojik taciz davranışları bazı durumlarda biyolojik ve fizyolojik bir boyut kazanabilmektedir. Örneğin;
•
•
•

Hedef alınan kişiye sürekli ağır bir iş programı vermek,
Sağlığına zarar verecek işlerde çalıştırmak
Cinsel amaçlı saldırılar bu kapsamda olan psikolojik taciz davranışlarıdır (Akgeyik, Omay, Uşen, Güngör;2009; 129).

Psikolojik Tacizle Mücadele
•
•
•
•
•
•

Kurum içi eğitimler verilerek farkındalık arttırılmalı
Psikolojik tacize zemin hazırlayabilecek faktörlere (çalışma koşulları, iş yükü,
adil olmayan yönetim biçimi vb.) yönelik çalışma ve düzenlemeler yapılmalı
Kurumlarda psikolojik tacizin yaygınlığını araştıran çalışmalar yapılmalı
Anketler aracılığıyla risk altındaki çalışma grupları belirlenmeli
Kurumdaki davranış kuralları sıralanmalı
Psikolojik tacizle karşılaşıldığında kişilerin neler yapması, nasıl bir yol izlemesi
ve kime başvurması gerektiği açıklanmalı.

Taciz başladıktan sonra sürecin durdurulmasına yönelik ise;
•
•
•
•
•

İşyerinde psikolojik tacize maruz kaldığını ifade eden kişinin şikâyetlerinin dikkate alınması ve sürecin araştırılması,
Araştırma sürecinde araştırmanın konunun uzmanlarınca yapılması,
Tüm tanıklarla görüşülmesi
Görüşmelerin kaydedilmesi
Önyargısız ve adil davranılması gibi koşullara dikkat edilmelidir.

Bireysel olarak psikolojik taciz ile mücadele edebilmek için mağdurun;
•
•
•
•

Yaşananları düzenli olarak not alması
Psikolojik taciz uyguladığı iddia edilen kişi ile arasında yapılan resmi belge ve
yazışmaları saklaması
Şahit bulması
Var ise tedavi belgeleri ve raporları saklaması

•

Konuyu işyeri birim yöneticisine ve amirine iletmesi gerekmektedir.
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ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI VE
TAZMİNATLAR
Sosyal güvenlik temel bir insan hakkıdır. Bu hak sayesinde kişiler toplumsal risklere, ekonomik ve politik güvensizliklere karşı bir korunma imkanı elde ederler. Bunun yanında sosyal güvenlik günlük hayat içerisinde birçok zorluklarla
karşılaşan yoksullara ve dezavantajlı gruplara tanıdığı ayrıcalıklarla da özel bir
koruma sağlar. Sosyal güvenlik hakkı Anayasamızın 60. Maddesinde “Herkes
sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” denilerek açıkça belirtilmiştir. Ülkemizde kişilerin sosyal güvenliği esas itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yerine
getirilmektedir.
1.

İş Kazası Nedir ?

İşçinin, işverenin hakimiyeti (otoritesi) altında bulunduğu bir sırada, onun için
ifa ettiği işten veya iş dolayısıyla dış bir sebeple aniden meydana gelen bir olay
sonucu uğramış olduğu kazadır.
2.

Yasada iş kazası olarak kabul edilen durumlar nelerdir?
•
•
•
•
•
•

3.

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada kazaya uğraması,
Sigortalının işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla kazaya uğraması,
Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda kazaya uğraması,
Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda kazaya
uğraması,
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı işin yapıldığı yere
toplu olarak götürülüp getirilmesi,
Halleri iş kazası kapsamında yer almaktadır.

İş Kazasının Bildirimi Kaç Gün İçinde ve Nasıl Yapılmalıdır?

İş kazasının, sigortalıların işvereni tarafından, o yerin polis, jandarma gibi yetkili kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine, Kurumumuz Başkanlığı ve Genel
Müdürlükleri ile bağlı birimlerine ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içerisinde bildirilmesi gerekir.
Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde
ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.
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4.

Meslek Hastalığı Nedir?

Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.
5.

Meslek Hastalığının Tespiti nasıl yapılır?

5510 sayılı Yasanın 14. Maddesine göre, hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Kurumun belirlediği
hastalıklar dışında bir hastalığın meslek hastalığı olduğu ileri sürülmüş ise öncelikle Yüksek Sağlık Kurulundan bu konuda rapor alınması gerekir. Kurul hastalığı meslek hastalığı saymaz ise ilgili iş mahkemesine bu konuda dava açılır.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi ve
SGK’ca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı
tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespiti yapılır.
6.

Meslek Hastalığının Bildirimi Kaç Gün İçinde ve Nasıl Yapılmalıdır?

Sigortalıların meslek hastalığına yakalanmaları halinde, işverenleri tarafından
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak, tarım veya orman işlerinde hizmet
akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların, kendilerince veya işverenlerince
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak en geç üç iş günü içinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi gerekmektedir.
7.
Meslek Hastalığının İşten Ayrıldıktan Sonra Görülmesi Halinde Ne Yapabilirim?
Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması
arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler,
gerekli belgelerle SGK’ya müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının
klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan
etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık SGK’nın
veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı
ile meslek hastalığı sayılabilir.
8.

Meslek Hastalığının Bildirimine İlişkin Yaptırımlar Nelerdir?

Meslek hastalığının SGK’ya bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine ge34

tirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren
işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici
iş göremezlik ödenekleri geri alınır.

Sosyal Yardımlar
1.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veyahut hastalık ve analık hallerinde SGK’ca yetkilendirilen hekim veya
sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamaması halinde ilgilisine verilen ödenektir.
2.
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilmesi İçin Ne kadar Prim yatırılmış
olması gerekir?
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her
gün için belirli bir süre çalışma, prim ödeme şartı aranmaksızın;
Analık halinde sigortalılık halinin devamı, doğumdan önceki bir yıl içinde 90
gün kısa vadeli sigorta kolu primi ödenmesi, bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması ve doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Hastalık halinde iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren 1 yıl öncesinde 90
gün prim ödeme şartı ile geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
3.

Analık Halinde de Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilir mi?

Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, erken doğum yapması halinde
ise, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
4.

Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak
tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
Analık halinde sunulan sağlık yardımlarından hem sigortalı hem de sigortalının
bakmakla yükümlü olduğu eşi sigortalı olsun olmasın yararlanabilmektedir.
5.

Emzirme Ödeneği Nedir?

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen ödenektir.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara kimlik paylaşım sistemi üzerinden
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doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın emzirme ödeneği ödenir. Ancak, bilgilerin SGK sistemine düşmemesinden
dolayı ödeneklerinin otomatik ödenememesi durumunda da bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.
Müracaat için gerekli belgeler ise; talep dilekçesi ve doğum raporudur.
6.

Emzirme Ödeneğine Hak kazanmanın Şartları nelerdir?

Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi
bildirilmiş olması ve doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şarttır.
7.

Evlenme Ödeneği Nedir?

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının
iki yıllık tutarı olarak ödenen yardımdır.
Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi zorunludur.
8.

Ölüm Aylığı Nedir?

Çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklara verilen ödenektir.
Ölüm aylığına hak kazanmada kadın ve erkekler farklı koşullara tabidir.
Erkek çocukları için öğrenim ve yaş kısıtları var iken; çalışmayan ve evli olmayan
kız çocukları ölüm aylığını almaya her zaman hak kazanmaktadır.

Kadın Çalışanların Erken Emeklilik İmkanları

Kadın çalışanlar hukukumuzda özel olarak korunması gereken gruplar arasındadır. Bu nedenle kadınlara yönelik pozitif ayrımcı uygulama ve düzenlemeler
Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. Kadınların fiziksel yapı farklılığı ve toplum düzenindeki yerlerinin önemi nedeni ile sosyal güvenlik uygulamalarında kadınlar bakımından birtakım kolaylık sağlayıcı düzenlemeler yapılmıştır.
1.
dir?

Ağır Engelli Çocuğu Bulunanların Durumu Nasıl Değerlendirilmekte-

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme
gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.
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2.
Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Çalışanların Erken Emeklilikten
Yararlanma Koşulları Nelerdir?
Prim ödeme gün sayılarına ilave ve emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılabilmesi kadın sigortalının bu durumunu belgelendirmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun
varlığı sağlık kurulu raporu ile belgelenecek, kadın sigortalılara bu hak 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) sonraki süreler için verilecektir.
Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, prim
ödeme gün sayılarına ilave ve emeklilik yaş hadlerinden indirim 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetler
için söz konusu olmaktadır.
3.
Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik İmkanından Ne Kadar bir
süre için faydalanabilirim?
Daha önce sadece SSK’lı kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı, torba
yasa ile Bağ-Kur’lu ve memur kadınlara da tanındı. Daha önce en fazla 2 çocuk
için söz konusu haktan yaralanarak borçlanma yapılabilirken, borçlanma yapılabilecek çocuk sayısı da 3’e çıkarıldı.
3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazanabiliyor. Ancak borçlanma yapılabilmesi için borçlanılacak sürede kişi çalışmamış
( yani adınıza prim ödenmemiş) olması ve doğan çocuğun yaşaması gerekiyor.
Her çocuk için 720 gün borçlanma hakkı bulunuyor.
4.

İş Akdinin Feshi Nedir?

Fesih: Sürekli bir iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesi ile sona
erdirmeyi amaçlayan tek taraflı ve karşı tarafa ulaşması gerekli bir irade beyanıdır. Fesih bildirimi yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir.
5.

İhbar Öneli Nedir?

Fesihten önce iş sözleşmesinin sona ereceğinin bildirilmesi ve tarafların kendileri için önlem alması için olanak tanınan süredir.
İhbar öneli (bildirim süresi) ;
- 6 ay çalışma için 2 hafta
- 6 ay-1,5 yıl çalışma için 4 hafta
- 1,5-3 yıl çalışma için 6 hafta
- 3 yıl ve üzeri çalışma için 8 haftadır.
Bildirim süreleri sözleşmeler ile artırılabilir ancak azaltılamaz.
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6.

Bildirim Süresi İçinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?
•
•
•

7.

İş sözleşmesi devam etmekte olup işçiye günde iki saatten az olmamak üzere
yeni iş arama izni verilmelidir.
İşverenin bildirim sürelerine ait ücreti ödeyerek iş sözleşmesini sona erdirme
hakkı bulunmaktadır.
Bildirim sürelerine ilişkin peşin ücret, işçinin son brüt ücreti esas alınarak hesaplanır.

İşveren İş Akdini Feshederken Hangi Nedenler Geçerli Sebep Oluşturur?

İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden
işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından yahut işletmenin, işyerinin
veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır.
İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenler örneğin işe yatkın olmama, kendini yetiştirme yetersizliği, uyum yetersizliği vb. nedenler ile, işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenler örneğin arkadaşlarından rahatsız edecek kadar
borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini aksatmak vb.
nedenlerdir.
8.

İşyerinden Kaynaklanan Nedenler Nelerdir?

İşyerinden kaynaklanan geçerli fesih nedenleri ikiye ayrılmaktadır.
1- İşyeri dışından kaynaklanan: Sürüm ve satış olanaklarının azalması, talep ve
sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ekonomik kriz, hammadde sıkıntısı vb.
2- İşyeri içinden kaynaklanan: Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojik uygulamalar, işyerinin bazı bölümlerinin iptal
edilmesi vb. nedenlerdir.
9.

İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep Oluşturmayan Haller Nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•

10.

Sendika üyeliği, sendikal faaliyet,
İşyeri sendika temsilciliği yapmak,
Mevzuattan kaynaklanan hakları talep,
Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi görüş vb.
Kadın İşçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemesi,
Hastalık veya kaza nedeniyle geçici işe gelmeme,
Halleri iş akdinin feshinde geçerli sebep teşkil etmez.

Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?
•
•
•

Geçersiz nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işveren, işçiyi bir ay
içinde işe başlatmak zorundadır.
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararı üzerine 10 gün içinde işe
başlamak üzere başvuruda bulunmak zorundadır.
İşveren karara rağmen işçiyi işe başlatmaması halinde işçiye en az 4 aylık en
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•

11.

çok 8 aylık iş güvencesi tazminatı ödemek zorundadır.
İşveren tarafından ayrıca işçiye kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı
süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Bildirimsiz (Haklı)Fesih Nedir?

İş sözleşmesinden önce bildirim öneli vermeden derhal sona erdiren, ancak
keyfi olmayıp belirli sebeplerin varlığını gerektiren fesihtir.
Dürüstlük kurallarına göre, iş münasebetini devam ettiremeyecek kadar çekilemez hale getiren sebepler, haklı sebep kabul edilmelidir.
12.

İşçinin İş Akdini Feshindeki Haklı Nedenler Nelerdir?

İşçi haklı nedenlere dayanarak bildirimde bulunmadan da iş akdini fesih imkanına sahiptir. Söz konusu haklı nedenleri üç başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; sağlık nedenleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı
nedenlerdir.
Sağlık nedeninin haklı fesih nedeni sayılması için işin niteliğinden dolayı işçiye
bulaşıcı hastalık geçme riski bulunmalı ve sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturmalıdır. Diğer bir haklı fesih nedeni ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
hallerdir. Bunlar; işverenin işçiyi yanıltması, işverenin işçinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, işçiye cinsel tacizde bulunulması, mobing,
işçiye sataşmada bulunulması, tehdit edilmesi, suç işleme, işçiye asılsız isnad
ve ithamlarda bulunulması, işçilik ücretinin ödenmemesi, işçiye az iş verilmesi, ücret farkının ödenmemesi, çalışma şartlarının uygulanmamasıdır. Mücbir
sebepler ise işyerinde ortaya çıkan ve işyerine ilişkin olan işin yapılmasını bir
haftadan fazla süreyle olanaksız hale getiren sebeplerdir.
Yasa işveren bakımından da haklı fesih imkanı tanımıştır. İşverenin haklı fesih
nedenleri de yine sağlık nedenleri, ahlaka aykırı haller ve zorlayıcı nedenler
olarak üç başlık altında incelenebilir. İşveren işçinin kendi kastından veya derli
toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü bir ayda 5 iş gününden fazla sürmesi halinde
bu durumu haklı fesih nedeni sayabilir.İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olması da işveren bakımından haklı fesih nedenidir.
Bir diğer haklı fesih nedeni ise ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktır. Bunlar;
işçinin işvereni yanıltması, işverenin kendisi veya aile üyelerinden birinin şeref
ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, işçinin bir başka işçiyi cinsel tacizi, işçinin sataşması, işe sarhoş gelmesi, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak, işyerinde cezası ertelenmeyen bir suç işlemek, işe devam etmemek, yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapmamak, işin güvenliğini tehlikeye
sokmasıdır. Mücbir nedenler ise işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan
alıkoyan ve işçinin çevresinde meydana gelen nedenlerdir. Yine işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması da işveren bakımından haklı fesih nedenidir.
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13.

İş Akdinin Fesih Usulü Nasıldır?
•
•
•

14.

Fesih bildiriminde iş münasebetini haklı nedenle geleceğe yönelik sona erdirme isteği açık bir şekilde belirtilmedir.
Taraflar bildirdikleri fesih nedeni ile bağlıdır.
İş Kanunundaki derhal fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda
bulunduğunu, diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 işgünü geçtikten
sonra, her halde fiilin gerçekleşmesinden 1 yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçi
olayda çıkar sağlamışsa 1 yıllık süre uygulanmaz.

Haksız Feshin Hüküm ve Sonuçları Nelerdir?
•

•
•
•

15.

Haklı sebebin olmaması veya ileri sürülen sebebin gerçek dışı bulunması veya
fesih hakkının süresi içinde kullanılmaması halinde yapılan fesih haksız bir fesihtir.
Taraflar sözleşmede belirli bir süre için bildirimli fesih yapılamayacağını kararlaştırabilir.
Haklı sebeple fesih hakkı sözleşmelerle sınırlandırılamaz, feragat edilemez.
Tarafların serbest fesih hakkı kanunun emredici hükümleri ile sınırlandırılabilir.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin hüküm ve Sonuçları Nelerdir?
•
•
•
•

İşçiye Çalışma Belgesi Verilmesi
İbraname düzenlenmesi
İşçinin bildirim kurallarına aykırı davranarak işi bırakıp yeni işverenin yanında
işe başlaması halinde yeni işveren ile işçi birlikte sorumlu olur.
İşçiye kıdem tazminatı ödenmesi

Tazminatlar

İş hukukunda iş akdinin sona erme durumu ve nedenine göre bazı tazminatlar
öngörülmüştür. Bunlar uygulamada da sıkça adı geçen ihbar tazminatı, kıdem
tazminatı, iş güvencesi tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminattır.
1.
Bildirim Süresine Uymadan Yapılan Usulsüz Feshin Sonucu Olarak İhbar Tazminatı Nedir?
Bildirim sürelerine uymayan işçi veya işverenin bildirim sürelerine ilişkin ücret
tutarında ödemek zorunda olduğu tazminattır.
İhbar tazminatı süresi belirli olmayan iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi halinde söz konusu olur. Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde ihbar
tazminatı talep edilemez.
2.

Kötü niyet Tazminatı Nedir?

İş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresine ilişkin ücretin üç katı tutarında ödenen tazminattır.
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Fesih hakkının kötüye kullanıldığını iddia eden işçi bunu ispat ile yükümlüdür.
Tazminat hesabında ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün olan sözleşme ve kanundan doğan menfaatlerde göz önünde
bulundurulur.
3.

Sendikal Tazminat Nedir?

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya
sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme
tabi tutulamaz.
İşverenin buna aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından
az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir. Sendikal tazminata hükmedilirken işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın karar
verilir.
4.

Sendikal Tazminatta İspat Yükümlülüğü kime aittir?

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü
nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.
Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle
yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren
bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının nedenini ispat etmekle
yükümlü olur.
5.

Kıdem Tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerine bağlılığı göz önünde tutularak, çalıştığı yıllara
göre işveren tarafından işçiye kanuni şartları varsa ödenmesi gereken, bir işten
çıkış veya ayrılış tazminatıdır.
6.

Kıdem Tazminatının Koşulları nelerdir?
• İşçinin iş yasa yasalarına tabi olarak çalışması,
• Kanunda belirtilen hallerde işin sona ermesi;
a) İşveren tarafından iş sözleşmesinin bildirimli fesihle sona erdirilmesinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık ve benzeri nedenlerle bildirimsiz fesih hali
dışında, sağlık ve zorlayıcı nedenlerle yahut tutuklanma ve gözaltına altına
alınma nedeniyle bildirimsiz fesih ile sona erdirilmesinde de işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
b) İş sözleşmesi işçi tarafından bildirimli fesihle sona erdirilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
İşçi tarafından muvazzaf askerlik, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan
yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla
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c)

7.

yahut kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi arzusu ile sona
ermesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, kadın işçi bu hakkını
iyi niyet kurallarına uygun kullanmalıdır.
İşçinin ölümü nedeniyle, belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi halinde de, kıdem tazminatı kanuni mirasçılara ödenir.
İşçi en az bir yıl aynı işveren yanında çalışmış olmalıdır.

Kıdem Tazminatının Hesabı Nasıl Yapılır?

Kanunda belirtilen koşulların oluşması halinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince, her geçen tam yıl için işverence işçiye
30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler
için aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatı olarak ödenecek tutar
bir hizmet yılı için en yüksek devlet memuruna ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Kıdem tazminatı zamanında ödenmez ise mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Kıdem tazminatı 10 yıllık zamanaşımına tabi
olup süresi içinde talep edilmesi gerekmektedir.
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KADIN, SENDİKALAR VE İLETİŞİM /
SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ GÜVENLİ KULLANIMI
Bireysel veya kurumsal olarak kendimizi ifade etmek ya da faaliyetlerimizi yürütmek için iletişime ihtiyaç duyuyoruz. Sendikalar da tıpkı diğer kurumlar gibi
faaliyetlerini yürütmek için iletişime ihtiyaç duymaktadır. Sendikalar olarak,
üyelerimize ulaşmak için faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sorunlarını
çözmek için kitle iletişim araçlarını ve sosyal medya araçlarını kullanıyoruz.
Üyelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan kadınlara ulaşmak, sorunlarını
tespit etmek ve çözüm yolları bulabilmek için de iletişimi önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu kapsamda kaleme alınan bu makalede, iletişim, kitle iletişim
araçları, sosyal medya, kadın ve sendikal iletişim konularını ele alacağız.
İletişim Nedir?
İletişim, kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin söz; jest, mimik
yazı, işaret ve simgeler gibi akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden
kişiye karşılıklı olarak aktarılması olarak tanımlanmaktadır.
Öyle ki yapılan araştırmalar iletişimin anne karnında başladığını göstermektedir. Uzmanlar, annenin bebeğin varlığını kabullenmesi ve anneliğe hazırlanmasının ardından, bebekle dokunarak; konuşarak iletişim kurmasını, ona kitap
okumasını ve müzik dinletmesini tavsiye etmektedir.
Çünkü sosyal bir çevreye doğan insan, kendini ifade etmek, taleplerini iletmek,
derdini, sevincini paylaşmak, diğer insanları anlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak kısacası yaşamını sürdürmek için iletişime gereksinim duyar. Buna göre,
iletişim sadece bireysel bir gereksinim değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaçtır da. Toplumun var olabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için sağlıklı
bir iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan ve toplum için bu kadar önemli olan
iletişimin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için de iletişimin temel unsurlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Doğru ve Etkin Bir İletişimin Unsurları: Kaynak-Mesaj-Alıcı-Geri Bildirim
Doğru ve etkin bir iletişimin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir kaynağa,
kaynak tarafından gönderilecek bir mesaja ve mesajı alacak bir alıcıya ihtiyaç
bulunmaktadır. İletişimin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için ise alıcının
mesajı doğru bir şekilde algılaması ve kaynağa geri bildirimde bulunması gerekmektedir. Mesajın kaynak tarafından doğru gönderilememesi veya alıcı tarafından algılanamaması ya da geri bildirimde bulunulmaması iletişimde aksamalara neden olmaktadır.
İletişim sadece sözlü olarak gönderdiğimiz mesajlardan da oluşmuyor. Yapılan
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araştırmalar iletişim halindeki iki kişinin daha konuşmaya başlamadan ilk iki
dakika içerisinde birbirleri hakkında fikir sahibi olduğunu göstermektedir. İnsanların dış görünüşleri ve beden dilleri daha konuşmaya başlamadan karşısındakinin fikir sahibi olmasına neden olmaktadır.
Sağlıklı bir iletişimde
•
•
•

yüzde 10 kurulan sözcükler-mesajın içeriği,
yüzde 30 ses tonu ve vurgular,
yüzde 60 ise beden dili-vücut hareketleri-yüz ifadeleri

etkili olmaktadır.
Sağlıklı ve başarılı bir iletişim için vereceğimiz mesajın içeriği kadar mesajı tamamlayan diğer unsurları da dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kısacası ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz önem kazanıyor.
Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araçları
İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine kitle iletişimi, bunun için kullanılan araçlara da kitle iletişim araçları
denilmektedir.
Kitle iletişim araçları, haber ve bilgi verme başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, sosyal örgütlenmeyi güçlendiren, kamuoyu
oluşturan, belirli bir okuyucu-izleyici ya da dinleyici kitlesine, süreli ya da sürekli olarak ulaşan insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve tutumları,
görüş ve düşünceleri yaygınlaştıran son derece etkili araçlardır.
Başlıca kitle iletişim araçları, gazete, dergi, radyo televizyon, internet, mektup,
telgraf olarak sıralanabilir.
Kitle iletişim araçları ile herhangi bir sosyal statü ayrımı olmadan, çok sayıda
insana aynı ileti aynı anda iletilmektedir. Kitle iletişim araçları ile yapılan yayınlarda bir süreklilik vardır ve bu yayın periyodu olarak adlandırılır. Bu süreklilik
bir süre sonra toplumda bir ihtiyaca, alışkanlığa ve hatta bazen bağımlılığa dönüşebilmektedir. Kitle iletişim araçları ile aktarılan bilgiler herhangi bir sorgulama ihtiyacı duymadan doğru kabul edilir. Televizyon, internet ve radyo gibi
görsel yayın organları canlılık, yerindelik ve fotoğrafın gücü ile inandırıcılık ve
alıcıyı ikna etme konusunda son derece başarılı bir konuma sahiptir. Bunların
yanı sıra kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilen iletişimde, feedback olarak
adlandırılan geri besleme imkanı bulunmamakta, alıcının tepkisi anında ölçülememekte ve tarafların itiraz hakları çoğunlukla kullanılamamaktadır.
Yeni (SOSYAL) Medya
Gazete, dergi, radyo televizyon, internet, mektup, telgraf gibi kitle iletişim
araçları Geleneksel Medya olarak adlandırılmaktadır.
Geleneksel medyadan farklı, ancak onu da içine alan blog, web sitesi, sosyal
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medya, forum sayfaları video ve fotoğraf paylaşım siteleri gibi temelinde internet olan yeni medya sistemi ise Sosyal Medya olarak adlandırılmaktadır.
Sosyal medyanın temel özelliği hızlı, kolay ve en önemlisi de toplumun bütün
kesimleri tarafından erişilebilir olmasıdır. Küçük cihazlarla insanların cebinde
taşıdığı internet teknolojisi gündelik yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır ve
artık vazgeçilmez niteliktedir. Geleneksel medyadan farklı olarak sosyal medyada anında tepki verme ve geri bildirimde bulunma imkanı bulunmaktadır.
We Are Social 2016’nın sosyal ve dijital trendlerini ve istatistiklerini irdeleyen
‘Digital in 2016′ raporuna göre, Türkiye’deki aktif internet kullanıcı sayısı 46.28
milyon kişi düzeyinde bulunuyor. Bu da Türkiye nüfusunun yüzde 58’ine denk
geliyor. Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 42 milyon kişi. Türkiye
nüfusunun yüzde 90’ının mobil aboneliği bulunuyor, 71 milyon kişi mobil bağlantıya sahip. Türkiye’de aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise 36 milyon.
Yani nüfusumuzun yüzde 45’i mobil üzerinden (akıllı telefon ya da tabletler
aracılığıyla) sosyal medya kullanıyor. Türkiye’deki kullanıcıların sosyal medyada bir günde geçirdikleri ortalama süre 2 saat 32 dakika iken günlük ortalama
TV izleme süresi 2 saat 18 dakika düzeyinde bulunuyor. Buna göre, televizyon ekranlarından çok, sosyal medyaya bağlıyız, başka bir deyişle bağımlıyız.
Türkiye’deki kullanıcıların en çok kullandığı sosyal platform;
•
•
•
•
•

Facebook,
WhatsApp,
Facebook Messenger,
Twitter ve
Instagram olarak sıralınıyor.

İnsanların sosyal medyayla bu kadar içiçe olması medyadan pazarlamaya, futboldan siyasete ve sivil topluma kadar birçok alanı da doğrudan etkilemektedir.
İşletmeler, pazarlamacılar, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve sendikalar sosyal medyanın potansiyelini farketmiş ve bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Sosyal medyada müşteriler ürünü, hizmeti ve markayı, çalışanlar yöneticileri,
seçmenler lideri ve parti politikalarını, üyelerimiz sendikalarımızın ve Konfederasyonumuzun politikalarını konuşmakta, tartışmakta ve bütün bu konuşmalar,
beğeniler ve paylaşımlar önemli bir veri olarak depolanmaktadır.
İnsanların biraraya gelmesini ve seslerini duyurma imkanı vermesi nedeniyle
sosyal medya sivil toplum örgütleri ve sendikalar açısından son derece önemli
ve kullanılması gereken platformlardır.
Sosyal medya, buluşmayı; örgütlenmeyi ve birlikte mücadele etmeyi sağlayan
bir platformdur. Yakın tarihimizde Ortadoğu’da yaşanan ‘Arap Baharı’ ve ülkemizde yaşanan ‘Gezi Olayları’ sosyal medya üzerinden yürütülen örgütlenmenin örnekleridir.
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Sendikal İletişim
HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal hayatta iletişimin önemine inanmaktadır. Bu
kapsamda HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 22-24 Ekim 2015 tarihlerinde yapılan
13. Olağan Genel Kurulu’nda, HAK-İŞ’in vizyonunu ve 2015-2019 yol haritasını
ortaya ortaya koyan kararlarından ikisini de iletişim konusu oluşturmaktadır.
HAK-İŞ’in “HAK-İŞ İletişim Stratejisini Bireysel ve Kurumsal Bazda Güçlendirmeye Devam Edecektir” ve “HAK-İŞ Kurumsal Basılı Yayın Faaliyetlerini Arttıracaktır” başlıklı iki genel kurul kararı bulunmaktadır.
“HAK-İŞ İletişim Stratejisini Bireysel ve Kurumsal Bazda
Güçlendirmeye Devam Edecektir”
HAK-İŞ, çağımızın iletişim çağı olduğunun bilinciyle, basınla ilişkileri her zaman
sıcak tutmaya çalışmaktadır. Mesajlarının başta üyelerimiz olmak üzere bütün
kamuoyuna iletilmesi konusunda iletişim araçlarını aktif olarak kullanmaya çalışmaktadır.
HAK-İŞ, toplumsal taleplerin, geleneksel medya ve özellikle de sosyal medya
aracılığıyla, artık sınırları aşarak çok hızlı bir şekilde yayıldığı tespitinden hareketle kitle iletişim araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanmanın önemine
dikkat çekmektedir.
HAK-İŞ, üyelerimiz başta olmak üzere işçiler ve toplumun tamamına ulaşmak
amacıyla, lobi ve kulis faaliyetlerinin önemine dikkat inanmakta ve sendikalara
yönelik yürütülen algı operasyonlarına karşı iletişim araçlarını etkin kullanarak
mücadele etmeyi görev saymaktadır.
HAK-İŞ, özellikle sosyal medyanın insanların birbirleriyle dayanışma kurması ve
gösteriler düzenlemesini, anında örgütlenmesini kolaylaştırıcı bir rol oynadığı
gerçeğinden hareketle, bireysel ve kurumsal kapasitenin artırılmasını önemli
bir görev saymaktadır.
İletişim alanında daha etkin olmayı hedefleyen HAK-İŞ, yüz yüze görüşme, basın açıklaması, basın toplantısı, sosyal medya, kurumsal web sitesinin aktif kullanımı, sms programları, televizyon programları, etkinliklerin televizyonlardan
canlı yayınlanması gibi araç ya da yöntemleri etkin olarak kullanmaktadır ve
kullanmaya devam edecektir.
HAK-İŞ teşkilatı, iç ve dış kamuoyu ile iletişimini en iyi şekilde sürdürebilmek
amacıyla, kurumsal internet sitesinin altyapısını güçlendirecek ve sosyal medya alanlarındaki hesaplarını daha etkin ve aktif bir şekilde kullanmaya devam
edecektir.
HAK-İŞ kurumsal iletişim faaliyeti kapsamında, e-mail ve sms sistemlerini aktif
olarak kullanmanın önemine inanmaktadır. Yasal düzenlemeler, hazırlanan tasarılar, yürütülen kampanyalar ve etkinlikler e-mail ve sms yoluyla hızlı bir şekilde teşkilata duyurulmaktadır. HAK-İŞ, daha geniş kesimlere ulaşmak amacıy46

la Web sitesi üzerinden HAK-İŞ Konfederasyonu Bilgilendirme Sistemini hayata
geçirmiştir. HAK-İŞ, önümüzdeki dönemde Bilgilendirme Sistemini geliştirerek,
sendikalarıyla ve üyeleriyle birlikte daha etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.
HAK-İŞ’in, yazılı ve görsel medya ve yayın araçlarını oluşturmak, sistemlerini
güçlendirmek yönündeki çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirme yönündeki kararlılığı devam etmektedir.
“HAK-İŞ Kurumsal Basılı Yayın Faaliyetlerini Arttıracaktır”
HAK-İŞ, iletişimi bir kurumsal eğitim aracı olarak değerlendirmektedir. Bu amaçla süreli ve süresiz pek çok yayını üyeleri ve kamuoyu ile buluşturmaktadır.
HAK-İŞ Genel Merkez ve teşkilatının yürüttüğü çalışmalar, faaliyetler, alınan karar ve uygulamalara ilişkin haber, bildiri, broşür ve afiş dört ayda bir yayınlanan
HAK-İŞ Dergisinde yer almaktadır.
HAK-İŞ, araştırma, inceleme, sistematik düşünce ve bilimsel çalışmanın önemine inanmaktadır. Bu çalışmaların çalışma hayatını daha da güçlendireceğinden hareketle HAK-İŞ, dört ayda bir bilimsel içerikli HAK-İŞ Uluslararası Emek
ve Toplum dergisini yayınlamaktadır. HAK-İŞ, sendikacılık ile bilimi buluşturan
HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi yayın hayatına devam edecektir.
HAK-İŞ, süreli yayınlarının yanı sıra çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin
araştırma, inceleme, rapor gibi yayınlarını arttırmayı hedeflemektedir.
Sosyal Medya Faaliyetlerimiz
HAK-İŞ olarak, sosyal medyanın gücüne inanıyor ve bu alanda çalışmalarımızı
hızlandırarak devam ediyoruz.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in www.hakis.org.tr web sitesini aktif olarak kullanıyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulumuzun faaliyetlerine ilişkin haberleri ve Konfederasyonumuzun görüşlerini içeren raporları web
sitemiz üzerinden anlık paylaşıyoruz.
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Web sitemizle bağlantılı olarak HAK-İŞ Konfederasyonu facebook sayfası (www.
facebook.com/hakiskonfederasyonu) bulunmaktadır.
Web sitemizdeki her haberin altında facebook başta olmak üzere ilgili sosyal
mecralarda paylaşılmasını sağlayacak linkler mevcuttur.
HAK-İŞ Konfederasyonu facebook sayfasının şuanda 14.303 beğeni sayısı bulunmaktadır. Ancak Konfederasyonumuzun üye sayısının 500 bine yakın olduğu
düşünülürse bu sayının son derece yetersiz olduğu söylenebilir.
Twitter ise kullanıcılarına 140 karakterle sınırlı metin, video ve fotoğraf paylaşabilmesini sağlayan mikro blog olarak tanımlanmaktadır.
HAK-İŞ olarak, https://twitter.com/hakiskonf Twitter hesabımızı da aktif olarak
kullanmaya çalışıyoruz. Twitterda Ekim ayı itibariyle takipçi sayımız 3.432 düzeyinde bulunmaktadır.
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KADINLAR VE İLETİŞİM
Medyada kadının temsili konusu belli başlı bir akademik tartışma konusudur.
Ancak Türk medyasında ve genel olarak medyada kadına biçilen rolde kadına yönelik ayrımcılığı bariz bir şekilde görebiliriz. Medyada genel olarak kadının “beden” erkeğin ise “akıl” üzerinden temsil edildiğini görebiliriz. Erkekler
genellikle haber, tartışma, yorum ve spor programları gibi ciddi içeriği sahip
programlarda rol alır ve bu programları takip eder. Bu programlarda yer alan
kadın ise ancak sunucu olarak rol alabilir. Herhangi bir görüşü olmayan, görüş açıklamasına fırsat dahi verilmeyen edilgen bir rol verilir. Kadınlar için genellikle pembe dizi, reality showlar, yarışma ve eğlence gibi hafif içeriğe sahip
programlarla yer almaktadır. Kadınların haberlerde yer alması ise ancak kadın
cinayetleri ve şiddet olayları ile mümkün olabilmektedir.
Kadınların hayatın her alanında ekonomiden siyasete, sendikalardan sivil toplum kuruluşlarına kadar aktif rol almasının önemine inanıyoruz. Çalışma hayatında yer alan, sendikal örgütlenme içerisinde bulunan kadınların, çalışmayan
veya çalışıp da sendikal örgütlenme ile buluşamayan kadınlara göre önemli bir
avantaja sahip olduğunu düşünüyoruz.
Kadın üyelerimizin, sendikal faaliyetlerde bulunurken gösterdikleri örgütlenme
ve biraraya gelme gücünü iletişim alanında da gösterebileceğine inanıyoruz.
Bu nedenle başta kadın üyelerimiz olmak üzere, teşkilatımızdan HAK-İŞ’in çalışma hayatına ilişkin politikalarını öğrenmek için öncelikle HAK-İŞ web sitesini
yakından takip etmelerini istiyoruz.
Web sitemizin yanı sıra HAK-İŞ’in facebook ve twitter hesapları başta olmak
üzere sosyal medya hesaplarının takip edilmesini, HAK-İŞ paylaşımlarının bireysel hesaplardan paylaş butonu kullanarak paylaşılmasını talep ediyoruz.
Kadın üyelerimiz başta olmak üzere bütün İl Temsilcilerimiz, şube başkan ve
yöneticilerimiz ile üyelerimizin HAK-İŞ’in facebook ve twitter hesaplarını aktif
olarak kullanmaya davet ediyoruz.
HAK-İŞ olarak teşkilatımızın sosyal medya gücü ile birlikte kampanyalar yürütebiliriz. Toplumun tamamını ilgilendiren ya da işyeri özelindeki düzenlemeler,
sorunlar veya taleplerimize ilişkin sosyal medya üzerinden örgütlenebilir, taleplerimizi dile getirebiliriz. İşyerinde yaşadığımız bir sıkıntıya ilişkin taleplerimizi iletebilmek, için sosyal medyayı bir araç olarak kullanılabilir. Bu konuda
kadınların sosyal medyada sadece takipçi değil, aktif bir kullanıcı olmaları da
son derece önem taşımaktadır.
SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ GÜVENLİ KULLANIMI
Sosyal Medyanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır bu
nedenle kullanırken son derece dikkatli davranılması gerekmektedir.
Sosyal medyada geleneksel medyada olduğu gibi bir filtreleme ve editöryal
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sistem bulunmamaktadır bu nedenle bilgi kirliliğinin en yoğun olarak yaşandığı alanlardan birisi sosyal medyadır. Sosyal medyada paylaşımda bulunurken,
güvenilir kaynaklardan paylaşımlar yapılması önem taşımaktadır. Özellikle kriz
dönemlerinde ortaya çıkan bazı bilgi ve fotoğrafların paylaşımı konusunda son
derece dikkatli olmak gerekir. Ortamı karıştırmak isteyen kimi fırsatçılar tarafından yalan yanlış bilgi ve belge paylaşımında bulunulabileceği unutulmamalıdır.
Sosyal medyada, yazılan ve paylaşılan bütün bilgilerin kayıt altında ve herkes
tarafından görülebildiği unutulmamalıdır.
Paylaşılan iletiler sayfadan silinmekle ortadan kalkmayacağını bilmemiz gerekiyoruz. Bu nedenle paylaşımlarınızda dikkatli olmanız gerekir.
Sosyal Medyanın Riskleri
Tabi ki her şeyin artısı olduğu gibi eksileri de bulunmaktadır,
•

•

•

•

•
•

•
•

Sosyal medyanın hızı sayesinde dünyanın bir ucunda yayınlanan bir haber
anında heryere yayılabiliyor. Bu haberin yalan ya da masa başında üretilmiş
olma riski ise her zaman bulunuyor.
Sosyal medyanın aşırı kullanımı insanların gerçek sosyal ortamlardan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Örneğin, aynı masada oturan iki kişi sohbet etmek
yerine ellerindeki telefonla sosyal medyada paylaşımlarını kontrol etmektedir.
Sosyal medyada herkes keyif içinde, mutlu ve sorunsuz bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada sürekli eğlenen insanları gören takipçiler mutsuzluk ile psikolojik
sorunlar yaşamaya başlıyor.
Sosyal medyanın en önemli bileşenlerinden biri olan beğeni tuşu, insanlardaki
beğenilme arzusunu ve kusursuzluk hissini kamçılıyor. En sonunda (narsist)
kendi kendisine tapan kişiler ortaya çıkıyor.
Sosyal medyanın aşırı kullanımı, beğeni ve takipçi sayısının artması arzusu ile
tanımadığımız pek çok kişi ile iletişim kurmaya başlıyoruz.
Sosyal medyada yer bildiriminde bulunurken dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle tatilde yapılan paylaşımlar sonucunda hırsızlık olaylarının yaşandığı kayıtlara geçmiş durumda. Bunun yanı sıra özellikle çocukların okullarından yapılan
yer bildirimlerinin çocukların hayatını tehlikeye attığının bilinmesi gerekiyor.
Sosyal medyada kimlik, pasaport, adres ve telefon bilgileri paylaşılmamalıdır.
Sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak kullananların yanı sıra kötü emelleri için araç olarak kullananların bulunduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle,
sosyal medyada fotoğraf paylaşımı ve özellikle de çocukların fotoğraflarının
paylaşımı konusunda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çocuğun izni olmadan yapılan bu paylaşımlar ilerleyen zamanlarda çocuğun utancına neden
olabildiği gibi, kötü niyetli kişiler tarafından görülmesine de neden olabileceği
unutulmamalıdır.
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•

Sosyal medyada, çocukların
o
Banyo, deniz ve havuz fotoğrafları paylaşılmamalıdır.
o
Çocuğun ilerde utanmasına yol açabilecek bebeklik, hastalık ve sorunlu davranışlarını içeren bilgi ve fotoğraflar paylaşılmamalıdır.
o
Başkasının çocuğunun fotoğrafları ailesinin izni olmadan paylaşılmamalıdır.
o
Çocukların okul bilgileri, evde tek başına olduğu veya okuldan gelirken hangi yolları, nasıl kullandığına ilişkin bilgiler paylaşılmamalıdır.

Sosyal medyanın hayatımızı ele geçirmesine izin vermemeli, ancak, sosyal
medyayı bir araç olarak kullanmayı ve fayda-zarar dengesini gözetmeyi ihmal
etmemeliyiz.
Sonuç olarak, doğru ve etkin bir iletişimin nasıl kurulacağını bilen, kitle iletişimini-kitle iletişim araçlarını-yöntemlerini tanıyan, sosyal medyayı doğru ve
yerinde amacına uygun olarak kullanan kadınlar, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları dile getirmeyi bilen, çözüm yollarını arayan ve çözüme ulaşan
kadınlar olacaktır.
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Anketlerin değerlendirilmesi,
yorumlanması ve raporlanması
Planlama Uzmanı Dr. Hüseyin ÇİÇEK
tarafından yapılmıştır.
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KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÖNERİLER:
ANKET ÇALIŞMALARININ VE SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1

GİRİŞ

HAK-İŞ & ÇASGEM ortaklığında düzenlenen Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu
İş Yerlerini Belgelendirme Projesi kapsamında 7 ilde belirlenen 80 iş yeri içinden Kadın Dostu İş Yerlerinin belgelendirilmesi için toplam 1192 işveren temsilcisi ve kadın çalışanlara yönelik yüz yüze anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Anket yapılan işletmeler bağlı sendikalar aracılığıyla tespit edilmiş ve anket yapılan kadınlar mevcut çalışanlar içinden rastgele örneklem ile seçilmiştir. Yapılan çalışmada amaç ve kapsam dahilinde sorular/ anket maddeleri ve cevap
formatı belirlendikten sonra anlaşılmayan veya çalışmayan soruların belirlenmesi amacıyla çalışanlar ve işveren temsilcileri için iki ayrı taslak anket oluşturulmuş ve küçük bir grupta anketler test edilmiş ve sonrasında anlaşılmayan
veya çalışmayan sorular yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda iş veren temsilcisine yönelik 11 soruyu, kadın çalışanlara yönelik 28 soruyu içeren iki ayrı anket formu düzenlenmiştir. Çalışmada nicel verilerin elde edilmesinin yanı sıra
nitel bilgiler de önemsendiğinden açık uçlu sorularla çalışan kadınların çeşitli
konulardaki görüşleri alınmaya çalışılmıştır.
Bu anketler ile yerinde gözlemin yanı sıra kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri düzeyinde yansıması ve iş yerinde kadınların çalışma koşullarının
işveren temsilcileri ve kadınların gözünden tespiti yapılmıştır. Bu tespitlerin
analizi ile sorunların tespit edilmesi, bu çerçevede kadınların istihdama katılımlarını artırma yönünde izlenebilecek stratejiler/ politikalar ile tespit edilen
sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Anket çalışması 6 sektörde (genel hizmetler, tekstil, gıda, orman, taşımacılık,
turizm) ve 7 ilde (Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana)
faaliyet gösteren toplam 80 iş yerinde uygulanmıştır. Anket işveren temsilcileri
ve çalışan kadınlar olmak üzere iki ayrı anket tasarlanmış ve toplam 1192 anket
uygulanmıştır.
Sendikanın örgütlü olduğu kadın yoğun illerin tespiti ile projenin coğrafi kapsamı, kadın yoğun sektörlerin seçilmesi ile de sektörel kapsam belirlenmiştir.
Anketlerin illere ve sektörlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Her ilde eşit sayıda anket yapılmaya özen gösterilmiştir (Grafik 1). Ancak anketlerin sektörel dağılımında çalışan sayısı dikkate alınmaya çalışılmıştır. Bu nedenle anketlerin yaklaşık %70’i kadın çalışanların büyük bir kısmını barından
hizmet sektöründe gerçekleştirilmiştir (Grafik 2).
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Anket tasarımında aşağıda gruplanan konularda bilgi edinilmesi amaçlanmıştır:
•
•
•
•
•
•
Tablo 1

Çalışana ait demografik özellikler (yaş, medeni durum),
Çalışanın eğitim durumu ve alınan (örgün ve sürekli eğitim),
Çalışanın işteki görevi, konumu,
Kadının iş yerinde temsiliyeti,
İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları,
Fizyolojik özelliklerden (kadın/ anne olmak) kaynaklanan unsurlar,
Anketlerin İllere ve Sektörlere göre Dağılımı

Sektör Adana Antalya Bursa Karaman Kayseri Tekirdağ Trabzon Toplam Yüzde
Gıda
0
0
32
60
0
0
37
10,82
129
Taşıma
9
19
0
0
0
0
0
2,35
28
Tekstil
17
0
3
0
62
30
0
9,40
112
Turizm
20
20
0
0
0
0
0
3,36
40
Hizmet
87
179
159
110
77
62
128
67,28
802
Orman
16
41
4
0
0
0
20
6,80
81
Toplam
149
259
198
170
139
92
185
1 192 100,00
Yüzde
12,50
21,73
16,61
14,26
11,66
7,72
15,52 100,00
Grafik 1
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Anketlerin Sektörlere göre Dağılımı
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•
•
•
•

İşyerinin fiziksel olanakları,
İşyerindeki sosyal etkinlikler,
Psikolojik ve Fiziksel Taciz/ Mobbing,
Mesai ve Motivasyon.

Bu bölümde yukarıda da belirtildiği gibi anket sonuçları temelinde kadın çalışanların durumları ve sorunları tespit edilmesi ve bu sorunlar çerçevesinde
öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölüm Giriş alt bölümünü takip
eden 3 alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölümde Türkiye’de kadının istihdamdaki durumu hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde anket
sonuçları yukarıda belirtilen başlıklar altında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre tespit edilen sorunlar ve bu kapsamda getirilen çözüm önerileri ise
üçüncü alt bölümde ele alınmıştır.

2

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI

2015 yılı nüfus verilerine göre nüfusun cinsiyet yapısına benzer şekilde çalışma çağındaki (15 ve üstü yaş) toplam nüfusun %49,9’u (39 229 862) kadınlardan oluşmakta iken kadınların işgücüne katılımı oldukça düşük kalmaktadır.
Türkiye’de istihdam edilen kadın sayısı yaklaşık 8 milyondur (Grafik 3). 2015
verilerine göre kadınların işgücüne katılımı yüzde 35 seviyesinde kalmıştır. Bu
oran erkekler için %56,1’dir. 2000 yılında 30,7 olan kadının işgücündeki payı
2015 yılında 31,2 olarak gerçekleşmiştir ve toplamdan henüz üçte birlik bir pay
dahi alamamıştır (Grafik 4).
Kadınların işgücüne katılma oranı son yıllarda artış göstermiş olsa da 19802015 döneminde sabit kaldığı söylenebilir. 1988 yılında kadın istihdamı oranı
%30,6, 1999 yılında ise %27,8 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı verilerine göre
ise kadınların işgücüne katılma oranı %35,0; istihdam oranı ise %30,5 olarak
gerçekleşmiştir. Söz konusu veriler kıyaslandığında ilk bakışta aradan geçen yılGrafik
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lara karşın kadın istihdamında sayısal anlamda ciddi bir gelişme olmadığı sonucu çıkarılabilir.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki sayısal anlamda sabit kalan hatta zaman
zaman gerileyen istihdam oranında yapısal dönüşüm yaşanmıştır. 1980’li ve
1990’lı yıllarda Türkiye’nin kentleşme dinamiğine ve sanayileşme ve sonrasında hizmetler sektörünün gelişmesine bağlı olarak yapısal bir dönüşüm yaşanmıştır. 1980’li yıllarda kadın istihdamının çok büyük bölümü tarım sektöründe
iken 2000’li yıllara kadar geçen sürede kadın istihdamının yapısında önemli değişimler yaşanmış, tarımdaki istihdam oranı düşmüş, hizmetler sektöründeki
istihdam ise yükselmiştir.
Ancak gelişmiş ülkelerdeki duruma benzer bir biçimde ülkemizde de düşük
katma değer yaratan iş alanlarından, yüksek katma değer yaratan iş alanlarına doğru bir kayış olduğu görülmektedir. Dolayısıyla geçmiş yıllardaki kadın
istihdamı oranlarını bugünle kıyaslarken istihdamın sektörel dağılımında ve çalışma biçimlerinde yaşanan yapısal dönüşümleri de göz önünde bulundurmak
gereklidir.
Kentteki kadın nüfusunda görülen artışın aynı oranda istihdama yansımamasının temelinde yatan birçok faktör bulunmaktadır. Yeterli eğitimi alamamış,
çoğu zaman okuma-yazma bile bilmeyen ve işgücü piyasasının talep ettiği vasıflara sahip olamayan, ev işleri ile çocuk-yaşlı bakımı sorumluluğunu üstlenmesi beklenen kadınlar, işgücünden uzaklaşmış, ev içerisine hapsolmuşlardır.
1980’li yıllar sadece kentleşmenin en hızlı yaşandığı yıllar olmamıştır, 1980 yılında alınan kararlar sonrasında uygulamaya başlanan ithal ikameci anlayış yerine, ihracata dayalı dışa açılmayı hedefleyen modele geçilmiştir.
Ülke ekonomisinin uluslararası piyasalara daha fazla oranda eklemlenmeye çalışmasında en rekabetçi sektörler emek-yoğun ve ucuz kadın emeği kullanan
özellikle tekstil, konfeksiyon ve gıda gibi sektörler önemli rol oynamışlardır.
2015 verilerine göre kadınların işgücüne katılma oranı, 29 yaşına kadar artma
eğiliminde iken bu yaştan sonra azalmaya başlamaktadır. Nüfusun cinsiyete
ve yaş gruplarına göre işgücüne katılma oranı incelendiğinde işgücüne katılma oranının her yaş grubu
için
farklılıklar
barındırdığı
görülmektedir. Her
Grafik
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yaş grubunda erkek nüfusun işgücünün katılma oranı, kadın nüfusun işgücüne
katılma oranından daha yüksektir. Ancak aradaki fark 25 yaşından sonra belirgin şekilde artarken 55 yaşından sonra fark azalmaktadır. Farkın azalmasında
kadınların işgücüne katılımlarının artmasından ziyade erkek nüfusun işgücüne
katılım oranının düşmesi etkilidir (Grafik 5).
20-49 yaş aralığında ortalamanın üstünde işgücüne katılma sağlanırken 15-19
ve 50 + yaş gruplarında ortalamanın altında işgücüne katılım sağlanmaktadır.
Kadınlar evlendikten veya çocuk sahibi olduktan sonra işgücünden ayrılmaları
nedeni ile genel olarak 29 yaşından sonra işgücüne katılma oranlarında düşme
görülmektedir.
Grafik 55
Grafik

Cinsiyet veCinsiyet
Yaş Gruplarına
Göre İşgücüne
Katılma
Oranları
Türkiye’de
ve Yaş Gruplarına
Göre
İşgücüne
Katılma Oranları, 2015

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Ortalama

Ortalama

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Erkek
Kaynak:
Grafik 6 6
Grafik

65+

Kadın

TÜİK, 2016
Cinsiyete GöreCinsiyete
İşsizlik Oranı
(2004-2015)
Türkiye’de
Göre
İşsizlik Oranı (2004-2015)

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2004

Kaynak:
Kaynak:

2005

2006
Toplam

2007

2008

2009
2010
Erkek

TÜİK, 2016
58

2011

2012

2013
2014
Kadın

2015

2004 yılında toplam işsiz sayısı 2 milyon 385 bin kişi iken 2015 yılında 3 milyon
39 bin kişiye yükselmiştir. Benzer hatta daha dramatik şekilde kadın işsiz sayısı
2004 yılında 1 milyon 762 bin iken 2015 yılında 1 milyon 165 bine yükselmiştir.
Dolayısı ile 2004 yılında yüzde 11 seviyesindeki kadın işsizlik oranı 2015 yılında
yüzde 12,9 olarak gerçekleşmiştir. Kadın ve erkek işsizlik oranı 2004 yılında sırasıyla %11 ve %10,8 olarak birbirine çok yakın iken zaman içinde aralarındaki
fark ciddi biçimde açılmıştır (Grafik 6). Bu durum istihdam da cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak yorumlanabilir.
Kadın istihdamının eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde 2015 verilerine göre en yüksek pay (yüzde 49) 3 milyon 966 bin kişi ile lise altı eğitimliGrafik 7

Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre Kadın İstihdamı, 2015
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lerdedir. Yükseköğretimde ise istihdam 2 milyon 74 bin kişidir. Yükseköğretim
mezunu kadınların istihdamdaki payı da yine %26’dir (Grafik 7).
Kadın işgücü ucuz, vasıfsız ve yedek işgücü olarak görüle gelmiştir. Kadın istihdamı; ücretsiz aile isçiliği, yarı zamanlı çalışma, tarım isçiliği, parça başı üretim,
emek yoğun imalat sanayi ve ev islerinin devamı olarak görünen hizmet sektöründe yoğunlaşmaktadır.
İş piyasasının ayırt edici özelliklerinden biri olarak kabul edilen mesleki cinsiyet
ayrımcılığı nedeniyle, kadınlar belli sektörlerde ve belli işlerde yoğunlaşmaktadırlar (Blau ve Ferber, 1985; Hartmann, 1990).
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3

TEMEL BULGULAR

3.1 Demografik Özellikler
Araştırmaya katılanların yaş aralıklarına bakıldığında birinci sırada % 40,4 oranı
ile 30–39 yaş aralığında olanlar yer almaktadır. İkinci sırada ise % 38,6 ile 40
– 49 yaş aralığında olanlar yer almaktadır (Grafik 8). Dolayısıyla araştırmaya katılan kadınların büyük bölümünün genç- orta yaş oldukları dikkat çekmektedir.
Bu durum Türkiye’de kadının işgücüne katılım deseni ile benzerlik göstermektedir.
Anket yapılan çalışanların medeni durumuna bakıldığında yüzde 75’inin evli
olduğu görülmektedir (Grafik 9). Evli kadınlara toplumun yüklediği evdeki sorumluklarla birlikte çalışma hayatındaki sorunlar tespit edilmek istendiğinden
görüşme yapılan evli sayısının yüksek olması önemli görülmektedir.
Medeni durumun sektörel dağılımı da benzer bir yapı göstermektedir. Ancak
taşıma sektöründe daha çok bekârların çalıştığı görülmektedir (Grafik 10).
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Araştırmaya katılan iş yerleri toplam çalışan sayılarına göre incelendiğinde birinci sırada %33 ile 1000’den fazla çalışanı olan iş yerleri gelmektedir. İkinci
sırada ise 100 -249 kişi çalıştıran iş yerleri gelmektedir. 0-49 ve 50-99 aralığında
çalışanı olan iş yerlerinin oranı ise toplamın %20’sine denk gelmektedir. Araştırmaya katılan iş yerleri kadın çalışan sayılarına göre incelendiğinde yaklaşık
olarak yarısının 500-999 aralığında kadın çalışana sahip olduğu görülmüştür
(Grafik 11). 50 - 99 kadın çalışanı olan iş yerleri toplamın %20’sini oluştururken
diğer gruplar ise hemen hemen birbirine eşit ve ortalama %7 civarındadır.

Anket yapılan iş yerleri sektörlere ve kadın çalışan sayısına göre incelendiğinde
heterojen bir yapı ortaya çıkmaktadır (Grafik 12). Taşıma ve orman sektöründeki iş yerlerinin tamamı 0-49 aralığında kadın çalışana sahipken turizm sektöründe 50-99 ve 1000 den fazla kadın çalışanı olan iş yerleri ile görüşülmüştür.
Diğer sektörlerdeki iş yerlerinde kadın çalışan sayılarının gruplara dağılımı görece homojendir.
İş yerlerinin %58,6sı son bir yılda kadın ça- Grafik 13 İş Yerinde Son Bir Yılda
lışan sayısında artış olduğunu söylemektedir Kadın Çalışan Sayısında Artış Olma
Grafik 13
İş Yerinde Son Bir Yılda Kadın Çalışan Sa
(Grafik 13). Son bir yılda kadın çalışan sayı- Durumu
sındaki artış sektörel olarak incelendiğinde
taşıma sektörü dışındaki tüm sektörlerde kadın çalışan sayısında artış gerçekleştiği görülYok
mektedir (Grafik 14).
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Var
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İş yerlerinin %53,6’sı kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik politikaları olduğunu belirtmişlerdir (Grafik 15). Bu oran yüksek gibi görünse de
politikası olduğunu söyleyenlerin bir bölümü
politikalarını yeterli biçimde açıklayamamıştır.

Grafik 14 Sektörlere göre İş Yerinde Son Bir Yılda Kadın Çalışan Sayısında Artış
Grafik 14
Sektörlere göre İş Yerinde Son Bir Yılda Kadın Çalışan Sayısında Artış Olma Durumu
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Bu durum geçerli ve uygulanan bir politikanın varlığı konusunda soru işaretleri ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan bazı işverenler kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalarının olmamasının sebebini şu şekilde ifade etmektedirler:
“Bayan personelin çalışabileceği alanlar sınırlıdır. İş gücü ağırlığı nedeniyle bayan personel artırmayı düşünmüyoruz“, “Fiziksel açıdan çalışma ortamına ayak
uyduramamaktalar”.
Diğer yandan kadın çalışan sayısını artırıcı politikası olmadığını belirten bazı
kamu kurum/ kuruluşları ise politikaların Genel Müdürlük/ Bakanlık seviyesinde belirlenmesinden ve eşitlik ilkesinden dolayı pozitif ayrımcılık yapılamayacağına dikkat çekmektedirler.
Diğer yandan kadınların özellikle bazı konularda erkeklerden daha başarılı ve
özverili oldukları için pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade eden iş yerleri de mevcuttur. Ayrıca kadın çalışan sayısını artırmayı hedefleyen iş yerlerinin bir kısmı
yeni bölümler açarak kadınları istihdam etmeyi amaçlamaktadırlar. Bir diğer
görüş/ politika ise kadınların kendilerini sadece masa başında çalışmaya şartlamalarını aşmakla ilgilidir. Bu ve diğer kadın çalışan sayısını artırmayı hedefleyen
iş yerlerinin üç tür politikası olduğu söylenebilir:
•
•

•

Eğitim ile kadınları istihdama katmak,
Grafik 15 Kadın Çalışan Sayısını
Pozitif ayrımcılık ile kadınları istihdama
Artırmaya
Yönelik
Politikanın
Grafik 15
kadın çalışan
sayısını artırmaya
yönelik politikanın Varlığı
katmak,
Varlığı
Yeni bölümler/ iş olanakları ile kadınları
istihdama katmak.

3.2 Kadın Çalışanın Konumu
Ankete katılan kadınların %59,4’ü büroda görevli iken geriye kalan yaklaşık %40’lık dilim
üretimde görevlilerden oluşmaktadır (Grafik
Grafik 16
Çalışanın Birimi
16).

Yok
%46,4

Var
%53,6

Gıda, tekstil ve turizm sektörleri büro görevlilerinin oranı en yüksek olan sektörlerdir. Bu
sektörlerde ankete katılanların neredeyse Grafik 16 Çalışanın Birimi
tamamı büro görevlilerden oluşmaktadır. Bu
1.1.1 Kadın Çalışanın Konumu
sektörlerde büro görevlilerinin oranı sırasıyla
%93,7, %90,5 ve %82,1’dir (Grafik 17).
Ankete katılanların yarısından fazlası (%60,4)
işçilerden oluşurken %12,3’ü vardiyalı işçi,
%11,4’ü ise idari personellerden oluşmaktadır
(Grafik 18). Tüm sektörlerde işçi ve vardiyalı
işçilerin toplamı toplamın yarısından fazlasını
oluşturmakta iken taşıma sektöründekilerin
tamamı işçilerden oluşmaktadır (Grafik 19).
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3.3 Kadın Çalışanın İşyerinde Temsiliyeti
İş yerlerinin %79,4’ünde kadın yönetici bulunmaktadır (Grafik 20). Kadın yönetici bulunma durumuna toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı bakımından bakıldığında kadın yönetici bulunması ile kadın çalışan sayısı arasında net
bir ilişki olduğu görülmektedir (Grafik 22). Benzer bir ilişki toplam çalışan sayısı
bakımından da gözlenmekle birlikte daha zayıf ve güçlü bir korelasyondan bahsetmek zordur. 250 ve üstü kadın çalışana sahip iş yerlerinin tamamında kadın
yönetici bulunurken 250’den az kadın çalışanı olan iş yerlerinin %75’inde kadın
yönetici bulunmaktadır (Grafik 22).
Anket çalışması yapılan iş yerlerinin %56,3’ünde kadın sendika temsilcisi bulunmaktadır (Grafik21). Bu oran yaklaşık olarak turizm sektörü dışındaki tüm
sektörler için geçerli iken turizm sektöründe bu oran %100’dür (Grafik 23).
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Kadın Çalışan Sayısına göre Kadın Yönetici Varlığı

Grafik 22 Kadın Çalışan Sayısına göre Kadın Yönetici Varlığı
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Toplu iş sözleşmesi müzakerelerine kadın temsilci katılan iş yeri oranı %46,2’dir.
Anket çalışması yapılan iş yerlerinin %58,5’inde kadın sendika temsilci bulunmaktadır. Bu oranlar yüksektir ve kadının iş hayatında güçlendiğini göstermektedir.
3.4 Eğitim
Kadının konumunu ve iş bulma olanaklarını belirleyen faktörlerden biri eğitimdir ve kadınların eğitim olanaklarından erkeklere oranla daha az yararlandığı
bilinmektedir. Anket çalışmasına katılanların büyük bir bölümü (%30) ilkokul
mezunudur. İlk ve ortaokul mezunlarının oranı (%46) toplamın yarısına yakındır
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(Grafik 26). Türkiye’de istihdamdaki kadınların % 49’u lise altı (İlk ve orta okul)
eğitimlilerdir. Ancak Türkiye genel yapısından farklı olarak çalışmaya katılanlardan okuma yazma bilmeyenlerin ve yükseköğretim mezunlarının oranı oldukça
düşüktür.
Orman, tekstil ve taşıma sektörlerinde görüşülenlerin büyük bir kısmı lise mezunlarından oluşmakta iken diğer sektörlerde ilkokul mezunlarının fazlalığı dikkat çekmektedir (Grafik 27). Bu durum gıda, turizm ve hizmet sektörlerinde
vasıfsız işçilerin tercih edildiğini göstermektedir.
Ankete katılan çalışanların %46’sı lise altı eğitimli olmasına karşın çalışanların
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%22’si aldığı eğitimin işle uyumlu olmadığını belirtmektedirler. Eğitim düzeyi
ile yapılan işin uygunluğu konusunda ters korelasyon olduğu görülmektedir.
Alınan eğitim ile yapılan işin uyumluluğu sektörel olarak incelendiğinde toplama benzer bir yapı görülmekle birlikte uyumsuz olduğunu söyleyen kadın çalışan oranı gıda ve turizm sektöründe % 10 civarına gerilemektedir.
Ankete katılan çalışanlar iş yeriniz, mesleki bilgi becerinizi geliştirmek, bireysel
kapasitenizi arttırmak ve işe uyum için düzenli işbaşı ve/veya iş yeri eğitimleri
uyguluyor mu? sorusuna yaklaşık olarak %50 evet, %50 hayır şeklinde cevap
vermişlerdir. Bu soru toplam çalışan sayısına göre değerlendirildiğinde 50-99
ve 500-999 çalışanı olan iş yerlerinin diğer çalışan sayısına sahip iş yerlerine
göre daha fazla mesleki bilgi becerini geliştirmek, bireysel kapasiteyi arttırmak
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ve işe uyum için düzenli işbaşı ve/veya iş yeri eğitimleri verdiği ortaya çıkmaktadır. Ancak bu oran da %60 ve %65 civarındadır. Bu oranlar “aldığınız eğitim
yaptığınız işle uyumlu mu?” sorusuna verilen cevaplar ile birlikte değerlendirildiğinde eğitim ihtiyacı net biçimde ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan işveren
temsilcilerinin %77.’si iş yerinde kadınların bireysel kapasitelerini geliştirmek
yönünde politika ve çalışmaları olduğunu belirtmektedirler. İşverenler aşağıdaki konularda eğitim verdiklerini söylemişlerdir.
•
•
•

İSG ve işbaşı eğitimleri,
Operatör eğitimleri,
Hizmet içi eğitimler.

Aldığı eğitimle yaptığı işin uyumlu olmadığını düşünenlerin yaklaşık %60’ı ayrıca iş yeriniz, mesleki bilgi becerinizi geliştirmek, bireysel kapasitenizi artırmak,
işe uyum için düzenli iş başı ve/ veya iş yeri eğitimleri uygulanmadığını belirtmektedirler. Bu durum alınan eğitim-yapılan iş uyumluluğunu sağlamak için
yapılması gerekenler konusunda ipucu vermektedir.
Diğer taraftan çalışanların yaklaşık %75’i iş yerinde aldıkları eğitimler sonucunda artan performanslarının ücretlerine veya sosyal haklarına olumlu yansımadığını belirtmektedirler. Bu oran gıda sektörü dışındaki tüm sektörler için
geçerli iken gıda sektöründe bu oran %46’lara gerilemiştir.
Anket yapılan çalışanların %30’u 3-7 yıl arasında hâlihazırdaki iş yerinde çalışmakta iken bu orana %26 oranındaki 1-3 yıl arası çalışanlar ve %8’lik orana
sahip 1 yıldan az çalışanlar da eklendiğinde çalışanların %64’ünün hâlihazırdaki
iş yerlerinde 7 yıldan daha az çalıştığı görülmektedir (Grafik 30). Çalışanların iş
yerleri ile bütünleşmesi ortak hedefe koşmaları için önemlidir.
Mevcut iş yerlerinde çalışma süreleri sektörel bazda incelendiğinde orman
ve hizmetler sektörlerinde görece homojen bir dağılım görülürken diğer sektörlerde 1-3 yıl ve 3-7 yıl çalışma süresi ağırlığı ciddi biçimde hissedilmektedir
(Grafik 31).
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3.5

Fizyolojik Özelliklerden (Kadın/ Anne Olmak) Kaynaklanan
Unsurlar
Yukarıda da belirtildiği gibi anket yapılan çalışanların yüzde 75’i evlidir ve %22’si
görüşme yapılan iş yerinde çalıştığı süre içinde doğum yapmıştır (Grafik 32).
Mevcut iş yerlerinde çalıştıkları süre içinde doğum yapanlar sektörel olarak incelendiğinde sektörler arasında ciddi bir farklılaşma olmamakla birlikte tekstil ve turizm sektörleri genel ortalamadan farklılık göstermektedirler (Grafik
33). Tekstil sektörü dışındaki tüm sektörlerde doğum yapanların oranı %20’nin
üstündedir. Tekstil sektöründe oran %13,9’dur. Turizm sektöründe çalışanların
32 doğum
Mevcut İş Yerinde Doğum Yapanların Oranı
mevcut iş yerinde çalıştığı süre Grafik
içinde
Grafik 32 Mevcut İş Yerinde
yapmış olanların oranı diğer sektörlere göre ÇAlıştığı Süre İçinde Doğum
yüksek (%33,3) değere sahiptir.
Yapanların Oranı
Mevcut iş yerinde çalıştığı süre içinde doğum yapmış olanların %63,6’sı ücretli yasal
izinlerini, %34,3’ü ise ücretsiz yasal izinlerini
kullanmışlardır (Grafik 34). Eksik süre kullandığını belirtenlerin oranı ise sadece %0,7’dir.
Bu oranlar kadınlara tanınan yasal hakların
sonuna kadar kullanıldığını göstermektedir.
Kadın çalışanlar 8 haftası doğumdan önce, 8
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lam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine aynı şekilde doktor raporu
ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilirken isteğe bağlı olarak geri kalan izinlerini doğum sonrasına aktarabilmektedirler. Bu durumda doğum sonrasında
13 hafta (91 gün) süre ile kanuni olarak doğum izni kullanma haklarına sahip
olabilirler.
Çalışan kadının en büyük sorunu 2 yıllık hatta 6 aylık sürede bebeğini emzirmektir. Bu nedenle doğum sonrası için verilen 8 haftalık (doğuma 3 hafta kalana kadar çalışan anneler için 13 haftalık) yasal izin süresinin bebeğin ilk 6 ay
sadece anne sütü ile besleneceği göze alındığında çok yetersiz olduğu görülmektedir.
Bu nedenle emzirme odaları da kadınların kadının istihdama katılması konusunda Grafik 34 Doğum Sonrası İzin Kul34
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Sonrası İzin Kullanma Durumu
önemli bir etkendir. Görüşme Grafik
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iş lanma
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yerlerinden %65’inde emzirme odalsı bu%1,4
%0,7
lunmamaktadır. İşyerlerinin kreş ve bakım
odası sorumluluklarını yerine getirmemeleri nedeni ile çalışan anneler çalışma süreleri
boyunca bebeklerini sadece iş dönüşünde
%34,3
emzirebilmektedir
Anne sütünün bebekler için en ideal ve
vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu tüm
otoriterlerce tartışmasız kabul edilen bir
gerçektir.
Doğum sonrası izin kullanma durumu sek71
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törel olarak incelendiğinde hizmetler dışındaki tüm sektörlerde ücretli ve ücretsiz yasal izinlerin kullanıldığı görülürken hizmetler sektöründe biraz daha
esnek bir yaklaşım olduğu gözlenmiştir (Grafik 35). Eksik veya fazla süre izin
kullanan çalışanlar sadece hizmet sektöründe bulunmaktadır.
2016 yılı başında yapılan düzenleme ile kadın çalışanlara doğum yapmaları halinde doğum izni sonrasında birinci doğumda 2, ikinci doğumda 4, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal
haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma hakkı verilmiştir.
Ankete
ve mevcut
yerinde
doğum
kadınların
Grafik 35katılan
Sektörlere
göreişDoğum
Sonrası
İzinyapmış
Kullanma
Durumu %35,2’si doğum
sonrasında esnek çalışma biçimini kullandığını ifade etmişlerdir (Grafik 36).
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Doğum sonrasında esnek çalışma biçimini Grafik 36 Doğum Sonrasında
Grafik 36
Sonrasında Esnek Çalışma Biçimini Kullanma Durumu
kullanan kadınlar sektörel bakımdan
ince-Doğum
Esnek
Çalışma Biçimini Kullanma
lendiğinde taşıma ve gıda sektörlerinde bu Durumu
oranların yüksek olduğu görülmüştür (Grafik 37). Bu oranlar taşıma sektöründe %100,
gıda sektörlerinde ise %75,0’dır. Taşıma sekEvet
töründe oranın %100 olmasında gerek gö%35,2
rüşme yapılan sayısının gerekse de doğum
Hayır
yapan sayısının az olması etkili olmuştur.
%64,8
Doğum sonrasında esnek çalışma biçimini
kullananların en az olduğu sektör tekstil %
11,8 ile sektörüdür.
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3.6 Psikolojik- Fiziksel Taciz (Mobbing)
Sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı
ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranış
mobing olarak ifade etmektedir. İşsizliğin yüksek olması ve çalışanın değersiz
görülmesi mobbing gerçekleştiği iş yeri ve mağdur sayısını artırmaktadır. Mobbing ile her iş yerinde ve her türlü kuruluşta karşılaşılabilmektedir. Fakat genellikle yönetim zafiyetinin ve organizasyon bozukluğunun daha fazla olduğu iş
Grafik 37 Sektörlere Göre Doğum Sonrasında Esnek Çalışma Biçimini Kullanma
Grafik 37
Sektörlere Göre Doğum Sonrasında Esnek Çalışma Biçimini Kullanma Durumu
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yerlerinde disiplin getirmek, verimliliği artırmak, refleksleri koşullandırma öne
sürülerek yapılmakta ve meşrulaştırılmaktadır (Atman, 2012).
2014 yılında Amerika’da Workplace Bullying Institute (WBI) tarafından yapılan
bir araştırmada Amerika’da çalışanların %7’sinin yakın bir zamanda, %20’sinin
ise geçmiş bir zamanda mobbinge maruz kaldığını, %21’sinin ise tanık olduğunu ortaya çıkarmıştır (WBI, 2014). Başka bir ifade ile çalışanların yaklaşık yarısı
(%48) mobbinge maruz kalmaktadır
28 Avrupa Birliği ülkesi genelinde yapılan bir araştırmaya göre iş yerinde psikolojik tacize maruz kalma oranının %14 olduğu belirtilmiştir (Eurofound, 2015) .
Cinsel tacize maruz kalanların oranı ise %2’den az olarak raporlanmıştır.
2015 yılında Türkiye’deki mobbing vakalarını araştırmak amacıyla “yenibiris.
com” üzerinden düzenlenen anket sonuçlarına göre iş hayatında mobbingle
karşılaştıklarını söyleyenler, % 82 ile en büyük dilimi oluştururken, hiç karşılaşmayanların oranı ise % 14’te kalmıştır (Yenibiriş, 2015). Ankete katılanların %
59’u, bu davranışı, yöneticisi konumunda olan kişi ya da kişilerden %37’si aynı
73

seviyedeki çalışma arkadaşları (çalışan çalışana % 32, yönetici yöneticiye % 5)
tarafından gördüklerini ifade etmişlerdir (Yenibiriş, 2015).
Yukarıda araştırma sonuçlarına göre mobing bakımından Türkiye, AB ve
ABD’den kötü bir durumdadır. Bu durum psikolojik-fiziksel tacizin nasıl tanımlandığı/ nelerin psikolojik-fiziksel taciz olarak bildirildiği ile ilgili net bir mutabakatın oluşmamış olmasından kaynaklı olabilir. Mobingin tanımlanışı ve algılanma biçimi ile raporlanma durumu da farklılık sebepleri olabilmektedir. Ayrıca
bu tür araştırmalarda cevabı istenen zaman aralığı (son 1 yıl, geçmişte vb.)
önem kazanmaktadır. Mobinge maruz kalan oranı ülkeden ülkeye değişse de
yapılan çalışmalar kadınların, erkeklere göre daha fazla psikolojik-fiziksel taciz
mağduru olduğunu göstermektedir.
Çalışma kapsamında görüşülen kadınların %8,3’ü son bir yıl içerisinde psikolojik- fiziksel taciz yaşadıklarını belirtmişlerdir (Grafik 38). Bu oran AB ve ABD
verileri ile uyumludur. Ancak burada bu çalışma kapsamında araştırma kapsamında sadece kadınlardan oluştuğu gözden kaçırılmamalıdır.
Diğer yandan Türkiye ortalamasına göre düşük olmasının bir başka sebebi de
burada ele alınan sektörler ile ilgilidir. Avrupa’da yapılan çalışmalar, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kamu daireleri, eğitim, bankacılık ve sigorta sektörlerinde çalışanların daha sık psikolojik tacize maruz kaldığını göstermektedir.
Burada ele alınan sektörler yukarıda sıralanan daha sık psikolojik tacize maruz
kalınan sektörlerden olmadığından bu oranlar daha düşüktür.
Psikolojik- fiziksel tacize uğrama durumu sektörel olarak incelendiğinde orman
sektöründe taciz yaşanmadığı görülürken, en çok taciz yaşanan sektörlerin sırasıyla taşıma (% 12,5), gıda (% 12,3) ve hizmetler (% 9,2) olduğu görülmüştür.
Turizm ve tekstil sektörlerindeki psikolojik- fiziksel taciz oranları sırasıyla %2,5
ve %4,1’dir (Grafik 39).
Psikolojik- fiziksel tacize uğrama durumu toplam çalışan sayısı ve çalışan kadın sayısı bakımından incelendiğinde 1000 ve üstü çalışana sahip iş yerlerinGrafik 38
Psikolojik- Fiziksel Tacize Uğrayanların Oranı
de psikolojik- fiziksel taciz oranının daha az Grafik 38 Psikolojik- Fiziksel Tacize
çalışan sayısına sahip iş yerlerine göre çok Uğrayanların Oranı
daha fazla olduğunu göstermektedir (Grafik
40). 1000 ve üstü çalışana sahip iş yerlerinEvet
%8,3
de %14,4 iken 1000 ve üstü çalışana sahip
iş yerleri dışarıda bırakılarak yapılan analizde psikolojik- fiziksel taciz oranı %5,3’e gerilemektedir. Bu durum büyük iş yerlerinde
psikolojik- fiziksel tacizin daha fazla olduğu
Hayır
şeklinde yorumlanabilir.
Diğer yandan çalışan kadın sayısı bakımından bir analiz yapıldığında benzer bir şekilde
250 – 499 ve 1000 ve üstü kadın çalışanı olan
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%91,7

iş yerlerinde oran psikolojik- fiziksel tacize uğrayanların oranı (sırasıyla %26,5
ve %17) ortalamanın oldukça üstünde olduğu görülmektedir (Grafik 41).
Kadın yönetici veya kadın sendika temsilcisi olan iş yerlerinde psikolojik- fiziksel
taciz oranları olmayanlara göre biraz daha düşüktür. Ancak bu faktörlerin psikolojik- fiziksel tacizi azalttığını söylemek için yeterli veri bulunmamaktadır.
Diğer yandan iş yerinde kadınların kendilerini güvende hissetmeleri yönünde
çalışmaları olan iş yerleri taciz oranın (%7,9) bu tür çalışması olmayan işletmelerdeki taciz oranlarından (%10,0) daha düşük olduğu görülmüştür (Grafik
42). Mevzuata göre işveren işçinin hem kişilik haklarını korumak, hem de cinsel
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Grafik 40 Toplam Çalışan Sayısına Göre Psikolojik- Fiziksel Tacize Uğrayanların
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Toplam Çalışan Sayısına Göre Psikolojik- Fiziksel Tacize Uğrayanların Oranı
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tacize uğramaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür Bu durum psikolojik- fiziksel tacizi önlemenin yolları hakkında fikir vermektedir.
İş yerlerinin toplam çalışan sayısına ve tacizi amirlerin bildirme durumuna göre
bir değerlendirme yapıldığında çalışan sayısı arttıkça tacizi amire bildirme oranının arttığı görülmektedir.
Psikolojik-fiziksel taciz yaşayan çalışanların sadece %24,6’sı bu durumu amirleri ile paylaştıklarını ifade etmektedir (Grafik 43). Bu durum yönetici- amir
tacizinin bir sonucu olarak paylaşım makamının bulunmaması olabileceği gibi
çözüme ulaşmayacağı düşüncesinin hakim olması vb. sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir.
Grafik 41

Kadın Çalışan Sayısına Göre Psikolojik- Fiziksel Tacize Uğrayanların Oranı

Grafik 41 Kadın Çalışan Sayısına Göre Psikolojik- Fiziksel Tacize Uğrayanların Oranı
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Grafik 42 İş Yerinde Kadınların Kendilerini Güvende Hissetmeleri Yönünde
Grafik 42
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Psikolojik-fiziksel taciz yaşayan çalışanların bu durumu amirlerine bildirme durumları ile iş yerlerinin toplam çalışan sayıları incelendiğinde toplam çalışan
sayısı arttıkça (psikolojik-fiziksel taciz yaşayan çalışanların oranı arttığı gibi) bu
tacizleri amirleri ile paylaşanların oranı da artmaktadır (Grafik 44). Örneğin 049 çalışana sahip iş yerlerinde tacizi amiri ile paylaşanların oranı %18,6 iken
1000 ve üstü çalışana sahip iş yerlerinde tacizi amiri ile paylaşanların oranı
%28,8’dir.

Psikolojik-fiziksel taciz yaşayan çalışanların bu durumu amirlerine bildirme
durumları sektörel olarak incelendiğinde amirlerine bildirme oranının gıda
(%48,6) ve tekstil (%37,5) sektörlerinde daha yüksek olduğu, taşıma sektöründe ise en düşük oranda (%12,5) gerçekleştiGrafik 43 Psikolojik-Fiziksel Taciz
ği görülmüştür (Grafik 45). En yüksek taciz
Yaşayanların
Durumu Amirlerine
Grafik 43
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oranına sahip taşıma sektöründe sorunun Bildirme Oranı
amirle paylaşılma oranının en düşük olması
dikkat çekicidir.
Kadın yöneticilerin bulunduğu iş yerlerinde kadın yönetici olmayanlara göre amirle
paylaşım oranın daha yüksek olduğu görülmektedir (Grafik 46). Kadın yöneticilerin
bulunduğu iş yerlerinde bu oran %26,8 iken
kadın yönetici bulunmayan iş yerlerinde bu
oran %21,0’dir. İş yerinde kadın yönetici bulunmasının tacizi azalttığı konusunda yeterli
veri bulunmasa da tacizin amirlerle paylaşması bakımından önemlidir.
Grafik 44
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Toplam Çalışan Sayısı ve Tacizi Amire Bildirme Oranı

Grafik 44 Toplam Çalışan Sayısı ve Tacizi Amire Bildirme Oranı
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Psikolojik-fiziksel taciz sorununu amirleri ile paylaşanların %60,2’si amirlerinin
bu sorunu çözmede katkısı olmadığını belirtmişlerdir (Grafik 47). Amirlerin katkısı %39,8 ile sınırlı kalmıştır. Bu durum sektörel olarak incelendiğinde oransal
olarak en fazla taciz olayının gerçekleştiği ancak sorunun çözümü için amiriyle
en az paylaşan taşıma sektöründe sorun paylaşıldığında ancak %14,3’ünde sorunun çözümünde amirin katkısı olmuştur (Grafik 48). Diğer sektörlerde amirin
katkısı (%32,7 ila %64,5) çok daha fazladır.
İş yerinde kadın yönetici olması ile amirlerin psikolojik-fiziksel taciz sorununu
çözmedeki katkısı incelendiğinde ilginç bir yapı ortaya çıkmaktadır (Grafik 49).
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Grafik 47

Amirlerin Taciz Sorununu Çözmede Katkısı

İşyerinde kadın yönetici olması ile amirlerin
psikolojik-fiziksel taciz sorununu çözmedeki
katkısı arasında bir bağıntı çıkmamaktadır.
Yukarıda açıklandığı gibi iş yerinde kadın
yönetici olması ile psikolojik-fiziksel taciz
sorununun amirler ile paylaşılması arasında
sınırlı da olsa bir ilişki var iken konunun çözüme kavuşturulmasında bu bağıntı kaybolmaktadır.
Grafik 48

Grafik 47 Amirlerin Taciz Sorununu Çözmede Katkısı
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3.7 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Çalışan kadınların %66,5’inin iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularındaki önlemleri yeterli buldukları görülmektedir (Grafik 50).
Bu oran sektörler bakımından ciddi biçimde farklılaşmamaktadır fakat hizmet
sektöründe alınan önlemleri yeterli bulmayanların oranı %38,8’e kadar çıkmaktadır (Grafik 52). Sadece bu sektör özelinde değil tüm sektörler için iş sağlığı
ve güvenliği (İSG) ve meslek hastalıkları konusunda yeterli önlemlerin alınması
gerektiği açıktır.
Çalışanların %5,7’si son bir yılda iş ortamından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle iş kazası geçirdiğini belirtmiştir (Grafik 51). Bu oran tekstil sektöründe
yaklaşık 3 katına çıkarken taşıma ve orman sektöründe sıfır olarak kalmıştır
(Grafik 53). Bu durum yukarıda bu sektörler için yapılan açıklama çerçevesinde
değerlendirilmelidir.
Diğer yandan iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularındaki önlemlerin yeterliliği ve iş ortamından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle iş kazası verileri çapraz sorgulandığında iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği,
meslek hastalıkları konularındaki önlemlerin yetersiz olduğu belirtilen iş yerlerinde iş kazası geçirenlerin sayısının daha fazla olduğu görülmektedir (Grafik
54). Bu bulgu İSG ve meslek hastalıkları konusunda gerekli önlemler ile iş kazalarının önüne geçilebileceği ve önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini
gösteren iyi bir örnektir.
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Grafik 51 İş Ortamından Kaynaklanan Olumsuzluklar Nedeniyle İş
Kazası Geçirme Durumu

Grafik 50 İş Sağlığı ve Güvenliği,
Meslek Hastalıkları Konularındaki
Önlemleri Yeterli Bulma Durumu
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3.8 Fiziksel Olanaklar, Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları
Kadının istihdama katılması konusunda belki de en önemli desteklerden biri iş
yerinde kreş olanağının sağlanmasıdır. Görüşme yapılan iş yerlerinden %85’inde
kreş bulunmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi görüşülen kadınların %22’si
görüşme yapılan iş yerinde çalıştığı süre içinde doğum yapmıştır. 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği kanununa dayanarak çıkarılan “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” yaşı ve medeni hali ne olursa olsun, 150’den fazla kadın çalışanı olan
iş yerlerinde, 0-6 yaş aralığındaki çocukların bırakılması, bakılması ve emziren
çalışanların emzirmeleri için işverence, çalışma yerlerinden ayrı ama iş yerine
yakın bir yurdun kurulması zorunlu tutmaktadır.
Görüşülen iş yerlerinden sadece gıda ve hizmet sektörlerindeki iş yerinde kreş
bulunmaktadır. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde kadın çalışan
sayısı ne olursa olsun kreş bulunmamaktadır. Bu durum kadınların istihdama
katılımında önemli bir engeldir.
Benzer şekilde emzirme odaları da kadınların kadının istihdama katılması konusunda önemli bir etkendir. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150
kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri
için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur. Görüşme yapılan iş
yerlerinden %65’inde emzirme odası bulunmamaktadır. Çalışan kadının en büyük sorunu önerilen 2 yıllık hatta 6 aylık sürede bebeğini emzirmektir. Anne
sütünün bebekler için en ideal ve vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu tüm
otoriterlerce tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle, bebeğin bu ge82

reksiniminin karşılaması için, bebek ile annenin sağlıklı gelişimini sağlayacak
uygulanabilir düzenlemeler yapılmalıdır.
Görüşülen kadınlardan iş yerlerindeki tuvalet, soyunma odası ve mescit kullanım alanları ile ışık, gürültü önleyiciler ve iklimlendirme olanaklarının değerlendirilmesi istendiğinde tüm olanaklar için büyük bir çoğunluk normal olarak
değerlendirmişlerdir. Kötü olarak değerlendirenlerin oranı %20’nin altındadır.
En fazla kötü olarak değerlendirilen olanaklar soyunma odası, iklimlendirme ve
gürültü önleyicilerdir (Grafik 55). Memnuniyetin en az olduğu soyunma odası, iklimlendirme ve gürültü önleyicileri kötü olarak değerlendiren çalışanların
oranı sırasıyla %16,1, %18,9 ve % 18,1’dir. Bu oranlar iyileştirme yapılması gereken alanları işaret etmektedir.
Kullanım alanları ile konfor olanakların değerlendirilmesine sektörel bazda bakıldığında ciddi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sektörel bazda grafikler aşağıda sunulmuştur (Grafik 56, 57, 58, 59, 60, 61 ve 62).
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Diğer taraftan işveren temsilcileri ile yapılan anketlerde iş yerindeki sosyal ve
ortak kullanım alanlarını ve çalışma koşullarını kadın çalışanlara yönelik uygunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir. İşverenlerin %54,9’u normal, %43,7’si
mükemmel ve sadece %1,4’ü kötü olarak değerlendirmiştir (Grafik 63) Bu durum yukarıda verilen çalışanları değerlendirmeleri ile uyumlu değildir. Bilinçli
bir manipülasyon yok ise bunun iki sebebi olabilir. Birincisi insanların algılarının
veya bakış açılarının konumlarına göre farklılaşması, ikincisi ise işverenlerin çalışanlara sağladığı olanaklarla ilgili tam bilgiye sahip olmamasıdır.
Bu soru sektörler bazında incelendiğinde ilginç bir yapı çıkmaktadır. Taşıma
ve turizm sektörlerinde sırasıyla normal ve mükemmel cevaplarının oranı
85

%100’dür. Gıda ve tekstilde mükemmel cevabının payı %65 civarında iken diğer sektörlerde mükemmel ve normal olarak değerlendirenlerin oranı birbirine
yaklaşmaktadır.
Diğer yandan kadın çalışan sayısı bakımında işverenlerin verdikleri cevaplar
incelendiğinde 100 – 999 kadın çalışana sahip iş yerlerinde verilen cevapların büyük bir kısmının mükemmel olarak verildiği görülmekte iken 0-99 kadın
çalışana sahip iş yerlerinde mükemmel olarak değerlendirenlerin oranı %30
civarındadır (Grafik 64). 1000 ve üstü kadın çalışana sahip iş yerlerinde bu oran
%50 civarındadır. Bu yapı az çalışana sahip iş yerlerinde sosyal ve ortak kullanım alanlarının daha kötü durumda olduğunu gösterdiği gibi küçük iş yerlerinde iş veren temsilcilerinin sosyal ve ortak kullanım alanlarının durumuna daha
hakim olması ile de alakalı
olabilir.
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3.9 Sosyal Etkinlikler
İş yerinde piknik, yemek programları, sinema/ tiyatro/ konser ve tatil/ eğlence
gibi sosyal etkinliklerin hangi sıklıkla gerçekleştirildiği sorulduğunda çalışanların
yarısından fazlası bu etkinliklerin hiç gerçekleştirilmediğini belirtmişlerdir. Bu
oranlar yukarıda belirtilen sosyal etkinlikler için sırasıyla %54,9 &54,4, %61,8
ve %71,1’dir (Grafik 65). Bu etkinliklerin sık sık gerçekleştirildiğini belirten çalışanların oranı yukarıda belirtilen etkinlikler için sırasıyla %7,9, %5,7, %5,6 ve
%5,3’tür. Bu genel durum sektörler bazından farklılaşmamaktadır.
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3.10 Fazla Mesai ve Motivasyon
Çalışanların %12,8’i iş yerinde kadınlara standart dışı olarak rızası dışında fazla
mesai uygulandığını belirtmişlerdir (Grafik 66). Bu oran düşük gibi görünse de
“rızası dışında” anahtar kelime grubu vurgusu ile yeniden değerlendirildiğinde bu oran azımsanmayacak bir orandır. Bu Grafik 66 Rızası Dışında Fazla Me66
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Standart dışı olarak rızası dışında fazla mesai
uygulanan iş yerlerinin yoğunlukta olduğu
sektörler gıda ve orman sektörleridir (Grafik
67).
Çalışanların %57’si fazla mesaiye kalmazken
ayda birkaç kez fazla mesaiye kalanların oranı (%22,2) azımsanmayacak büyüklüktedir
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k 68

(Grafik 68). Ayda en az bir kez fazla mesaiye kalanların oranı ise (%43) oldukça
yüksektir.
Tekstil, gıda ve taşıma sektörlerinde ayda bir kaç kez fazla mesaiye kalanların
oranı diğer sektörlere göre yüksek iken orman sektöründe fazla mesaiye kalanların oranı %14’tür (Grafik 70).
Çalışanların % 46’sı iş sağlığı ve güvenliği, disiplin ve izin kurullarındaki kadın
temsili ile kadın çalışan sayısının uyumlu olmadığını belirtmişlerdir (Grafik 69).
Sektörel olarak en falz uygunsuzluk taşıma ve hizmet sektörlerinde görülmektedir (Grafik 71).
Anket yapılan kadın çalışanlar %30,3’ü üstlerinden duyduğu olumlu sözlerin iş
yerinde en fazla motive olmalarını sağlayacak etken olarak bildirmişlerdir (GraGrafikKalma
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Fazla mesaiye kalmıyorum

fik 72). Bunu %25,2 ile alınan ücret takip etmektedir. Bu orana maddi sorunların çözülmesinde iş yerinin desteği seçeneğini tercih edenlerin oranı (%9,3)
eklendiğinde maddi konular motivasyonda ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan
iş yerinde sorunların çözümünde psikolojik desteğin motivasyonu artıracağını
ifade
oranıgöre
(%14,2)
küçümsenmeyecek
(Grafik 73).
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SONUÇ: KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

Türkiye’nin işgücü piyasası ve işgücü istatistikleri kadınların cinsiyete dayalı
mesleki ayrımcılığa maruz kaldığı ve bundan dolayı işgücü piyasasında sorunlarla karşılaştığını göstermektedir.
Kadınlar hayatın her alanında özellikle çalışma hayatına giriş ve devamında
zorluklar yaşamaktadır. Kadınların iş ve aile yaşamı dengesini kurarak çalışma
hayatında daha fazla ve etkin olması gerekmektedir. Kadınların insan onuruna yaraşır iş ve yaşam standartlarına ulaşması, sosyal güvenlik, temel refah
düzeyine kavuşması, kadın işsizliğinin azaltılması, yönünde daha güçlü sosyal
politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye 2030 yılına kadar işgücü potansiyeli açısından demografik fırsat penceresinden yararlanabilecek ender ülkeler arasındadır. Nitelikli insan gücüne
dönük eğitim-sanayi işbirliği politikalarını kadınların işgücüne katılma oranının
artırılmasına dönük tedbirlerle güçlendirdiği takdirde, ülkemiz demografik fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilme potansiyeline sahiptir.
10. Kalkınma Planı’na (2014-2018) göre 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinin, işgücü potansiyelinin ancak yarısını harekete geçirebilen bir ekonomik yapıyla başarılması mümkün değildir. Nüfusun
daha büyük bir bölümünün üretim sürecine katılması gereklidir. Bu süreçte
kadınların iş gücüne katılma oranında meydana gelecek artış büyük rol oyna90

yacaktır.
10. Kalkınma Planı politikaları arasında kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi bulunmaktadır.
Kadınların aile içindeki rolü önemsenmeli, gözetilmeli ve gerektiğinde pozitif
ayrımcılık yapılabilmelidir. Çalışma hayatında kadın erkek arasında dengeli bir
yapı oluşana kadar pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Kadın çalışanlara; yasal haklar, sendikal örgütlülük konularında hizmet içi eğitim ve seminerler verilmelidir.
Kadının toplumsal alanlarda yer alabilmesi için ve geleneksel rollerin kadına
yüklediği sorumlulukların hafifletilmesi için güvenceli esnek çalışma modeli
oluşturulmalı, kreş ve etüt merkezleri yaygınlaştırılmalıdır.
Kadınlara, kadınların insani ve ekonomik hakları ile ilgili mesleki eğitim kursları
verilmelidir. İşçi sendikaları, kadınların sahip oldukları hakların farkına varmasını, bunları kullanmasını ve dolayısıyla iş hayatına daha sıkı tutunmalarını sağlayacak eğitim programları geliştirmelidir.
Kadının statüsünü yükseltmek için projelerin geliştirilmesinde, kapsamlı program ve projeler ile entegre bir yaklaşımla ele alınması ve projelere katılan tüm
taraflar arasında sağlıklı bir iletişim ve eşgüdümün kurulması gereği de göz
önünde tutulmalıdır. Kadının statüsünü yükseltmek için projelerin geliştirilmesinde, uygulanmasında, izleme ve değerlendirme aşamalarında, hedef kadın
gruplarının aktif katılımının sağlanması gerekmektedir.
İş veren ve kadın çalışan anketlerinin analizi ile temel sorun alanları ve çözümlere dair ipuçları elde edilmiştir. Aşağıda bu kapsamda tespit edilen sorunlar ve
çözüm önerileri aşağıda özetlenmektedir.
1- Demografik Özellikler
•
•
•
•

Araştırmaya katılan kadınların büyük bölümü genç- orta yaştadır. Bu durum
Türkiye’de kadının işgücüne katılım deseni ile benzerlik göstermektedir.
Çalışanların medeni durumuna bakıldığında yüzde 75’inin evli olduğu görülmektedir.
Bu iki bulgu kadınların sadece genç yaşta ve evlenene kadar çalıştıkları tezini
çürütmektedir.
Ayrıca kadının tüm zorluklara rağmen iş hayatından çekilmediğini göstermektedir.

2- Kadın Çalışanın Konumu
•
•

Ankete katılan kadınların %59,4’ü büroda görevli iken geriye kalan yaklaşık
%40’lık dilim üretimde görevlilerden oluşmaktadır.
Bu durum kadının sadece masabaşında değil üretimin her alanında aktif rol
aldığını göstermektedir.
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3- Kadın Çalışanın İşyerinde Temsiliyeti
•
•
•

•

İş yerlerinin %79,4’ünde kadın yönetici bulunmaktadır. Kadın yönetici bulunması ile kadın çalışan sayısı arasında net bir ilişki olduğu görülmektedir.
Kadınlar temsil ve karar alma mekanizmalarında yeteri kadar yer almamaktadır.
Bu durum dikey ayrımcılığı yok etmek için kadın istihdamının artması gerektiğini ve yönetici seçiminde cinsel ayrımcılık yapılmaması konusunda eğitim
bilgilendirme gerekliliğini göstermektedir.
Sendikal alanda kadınlara yönelik mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik özel eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir.

4- Eğitim
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Anket çalışmasına katılanların büyük bir bölümü (%30) ilkokul mezunudur ve
lise altı eğitimlilerin oranı (%46) toplamın yarısına yakındır.
Bu durum kadın işgücünün hala eğitimsiz olduğunu göstermektedir. İşyerinde
verilen çalışanların mesleki bilgi becerini geliştirmek, bireysel kapasiteyi arttırmak ve işe uyum için verilen eğitimler oldukça azdır.
Ankete katılan çalışanların %46’sı lise altı eğitimli olmasına karşın çalışanların
%22’si aldığı eğitimin işle uyumlu olmadığını belirtmektedirler.
Eğitim düzeyi ile yapılan işin uygunluğu konusunda ters korelasyon olduğu
görülmektedir.
Diğer taraftan çalışanların yaklaşık %75’i iş yerinde aldıkları eğitimler sonucunda artan performanslarının ücretlerine veya sosyal haklarına olumlu yansımadığını belirtmektedirler.
Çalışanları yaptıkları iş ve kapasitelerine göre ücretlendirmek gerekmektedir.
Bunun yöntemi iş yerine göre farklılık gösterebilecektir, ancak üst düzey yöneticilerin, çok çalışanın farkında olduklarını çalışanlara bir şekilde hissettirmeleri gerekmektedir.
Anket yapılan çalışanların %30’u 3-7 yıl arasında hâlihazırdaki iş yerinde çalışmakta iken bu orana %26 oranındaki 1-3 yıl arası çalışanlar ve %8’lik orana sahip 1 yıldan az çalışanlar da eklendiğinde çalışanların %64’ünün hâlihazırdaki
iş yerlerinde 7 yıldan daha az çalıştığı görülmektedir.
Çalışanların çalışma süreleri sadece memnuniyetlerini değil aidiyet hisslerini
de göstermektedir.
Çalışanların iş yerleri ile bütünleşmesi ortak hedefe koşmaları için önemlidir.

5- Fizyolojik Özelliklerden (Kadın/ Anne Olmak) Kaynaklanan Unsurlar
•
•
•

Yukarıda da belirtildiği gibi anket yapılan çalışanların yüzde 75’i evlidir ve
%22’si görüşme yapılan iş yerinde çalıştığı süre içinde doğum yapmıştır.
Çalışan kadınların tamamı yasal doğum iznini veya daha fazlasını kullanmıştır.
Yasal süreden daha az kullanan kadın çalışan oranı oldukça düşüktür.
Emzirme odaları da kadının istihdama katılması konusunda önemli bir etkendir.
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•

•
•

•

Çalışan kadının en büyük sorunu 2 yıllık hatta 6 aylık sürede bebeğini emzirmektir. Bu nedenle doğum sonrası için verilen 8 haftalık (doğuma 3 hafta
kalana kadar çalışan anneler için 13 haftalık) yasal izin süresinin bebeğin ilk
6 ay sadece anne sütü ile besleneceği göze alındığında çok yetersiz olduğu
görülmektedir.
Görüşme yapılan iş yerlerinden %65’inde emzirme odası bulunmamaktadır.
İşyerlerinin kreş ve bakım odası sorumluluklarını yerine getirmemeleri nedeni
ile çalışan anneler çalışma süreleri boyunca bebeklerini sadece iş dönüşünde
emzirebilmektedir
Türkiye’de, ücretsiz, kamuya ait kreşler ve ailelerin çocuklarına çocuk bakım
hizmeti satın alabilmeleri için nakit para yardımı şeklinde bir çocuk bakım politikası benimsenmesi acil bir ihtiyaçtır.

6- Psikolojik- Fiziksel Taciz (Mobbing)
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

Çalışma kapsamında görüşülen kadınların %8,3’ü son bir yıl içerisinde psikolojik- fiziksel taciz yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Psikolojik- fiziksel tacize uğrama durumu toplam çalışan sayısı ve çalışan kadın sayısı bakımından incelendiğinde 1000 ve üstü çalışana sahip iş yerlerinde
psikolojik- fiziksel taciz oranının daha az çalışan sayısına sahip iş yerlerine göre
çok daha fazla olduğunu göstermektedir.
Diğer yandan iş yerinde kadınların kendilerini güvende hissetmeleri yönünde
çalışmaları olan iş yerleri taciz oranın (%7,9) bu tür çalışması olmayan işletmelerdeki taciz oranlarından (%10,0) daha düşük olduğu görülmüştür.
Mevzuata göre işveren işçinin hem kişilik haklarını korumak, hem de cinsel
tacize uğramaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür Bu durum psikolojik- fiziksel tacizi önlemenin yolları hakkında fikir vermektedir.
İşyerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar geliştirmelidir.
İşyerlerinde psikolojik taciz konusunda tehlikeleri anlatan broşürler dağıtılmalı, işçilere ve yöneticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
İşyerleri, kendi işletme yapısına uygun olarak, psikolojik taciz olaylarının incelenmesi için yöntemler geliştirmeli, iş yerinde psikolojik tacize teşebbüs eden
kişiler için disiplin cezaları ve rehabilitasyon önlemleri almalıdır.
Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya iş yeri yönetmeliklerine konuyla ilgili
hükümler konulabilir
Psikolojik-fiziksel taciz yaşayan çalışanların bu durumu amirlerine bildirme
durumları ile iş yerlerinin toplam çalışan sayıları incelendiğinde toplam çalışan sayısı arttıkça (psikolojik-fiziksel taciz yaşayan çalışanların oranı arttığı gibi
bu tacizleri amirleri ile paylaşanların oranı da artmaktadır
Kadın yöneticilerin bulunduğu iş yerlerinde kadın yönetici olmayanlara göre
amirle paylaşım oranın daha yüksek olduğu görülmektedir.
Kadın yöneticilerin bulunduğu iş yerlerinde bu oran %26,8 iken kadın yönetici
bulunmayan iş yerlerinde bu oran %21,0’dir. İş yerinde kadın yönetici bulunmasının tacizi azalttığı konusunda yeterli veri bulunmasa da tacizin amirlerle
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•

paylaşması bakımından önemlidir.
Psikolojik-fiziksel taciz sorununu amirleri ile paylaşanların %60,2’si amirlerinin
bu sorunu çözmede katkısı olmadığını belirtmişlerdir. Amirlerin katkısı %39,8
ile sınırlı kalmıştır.

7- İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
•
•

Çalışan kadınların %66,5’inin iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularındaki önlemleri yeterli buldukları görülmektedir.
Diğer yandan iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularındaki önlemlerin yeterliliği ve iş ortamından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle iş kazası verileri çapraz sorgulandığında iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularındaki önlemlerin yetersiz olduğu belirtilen iş
yerlerinde iş kazası geçirenlerin sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu
bulgu İSG ve meslek hastalıkları konusunda gerekli önlemler ile iş kazalarının
önüne geçilebileceği ve önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini gösteren
iyi bir örnektir.

8- Fiziksel Olanaklar, Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları
•

•

Kadının istihdama katılması konusunda belki de en önemli desteklerden biri
iş yerinde kreş olanağının sağlanmasıdır. Görüşme yapılan iş yerlerinden
%85’inde kreş bulunmamaktadır.
Soyunma odası, gürültü önleyici ve iklimlendirme en fazla kötü olarak değerlendirilen olanaklardır. Öncelikle bu olanaklar olmak üzere tüm olanaklarda
iyileştirme yapılması gerekmektedir.

9- Sosyal Etkinlikler
•
•

Sosyal etkinliklerin hemen hemen hiç düzenlenmediği görülmektedir.
Çalışanların iş yerleri ile bütünleşmesi ortak hedefe koşmaları için önemlidir.
Sosyal etkinlikler ile bütünleşmenin sağlanması önemlidir. Bu konuda sendikalarında katkısı olmalıdır.

10- Fazla Mesai ve Motivasyon
•
•
•

•

Anket yapılan kadın çalışanlar %30,3’ü üstlerinden duyduğu olumlu sözlerin iş
yerinde en fazla motive olmalarını sağlayacak etken olarak bildirmişlerdir.
Bu oran çalışanları motive etmek için üstler için hiç de zor olmamaması gereken bir uygulamaya işaret etmektedir.
Bunu %25,2 ile alınan ücret takip etmektedir. Bu orana maddi sorunların çözülmesinde iş yerinin desteği seçeneğini tercih edenlerin oranı (%9,3) eklendiğinde maddi konular motivasyonda ön plana çıkmaktadır.
Çalışma sürelerinin yasal sınıra çekilmesi, fazla mesainin sınırlandırılması ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
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SOSYAL DİYALOG YOLUYLA KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ
BELGELENDİRME PROJESİ (HAK-İŞ/ ÇASGEM)
1
Projenin İsmi:
Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Projesi (HAK-İŞ/
ÇASGEM)
2
Proje Özeti:
Son yıllarda çalışma hayatında kadın istihdamına yönelik birçok yasa, tüzük ve
genelge yayımlanmıştır. AB adaylık sürecinde söz konusu düzenlemeler son
derece önemli olmakla birlikte, getirilen kanun, yönetmelik ve tüzüklerin kadınlar açısından iş ortamlarına yansıyıp yansımadığı konusunda somut bir veri
yoktur.
ÇASGEM ile ortaklaşa uygulanacak proje çerçevesinde, HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi kapsamında, hem kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri düzeyinde yansıması gözlemlenecek ve iş yerinde kadınların
çalışma koşulları belirlenecek hem de kadınların karar mekanizmalarında yer
almasının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda söz konusu çalışma ile
HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planında yer alan hususların HAK-İŞ’e bağlı iş
yerlerinde gerçekleşme düzeyleri ölçülebilecektir.
Teklif edilen proje ile, ISO 9001 ve ISO 14001’İ örnek alan, Ekonomik Öncelikler
Konseyi Akreditasyon Bölümü (CEPAA) tarafından geliştirilen SA 8000 Sosyal
Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI Kriterleri) uygun olarak;
•

•

•
•
•
•
•

Kadın istihdamına yönelik teşviklerin, düzenlemelerin, esnek çalışma modellerinin, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin iş yerlerinde ve işletmelerde
yansımasını ve uygulanabilirliğini gözlemlemek,
Oluşturulacak kontrol çizelgesi ile kadın dostu iş yerlerini belirlemek, belgelendirmek ve bu sayede işletmelerin sosyal sorumluluk bilinci ile tüketici tercihlerini etkileyerek rekabet gücünü artırmak,
İş yeri düzeyinde Sosyal Diyolag Mekanizmasını kadın çalışmaları boyutuyla
güçlendirmek,
İşletmelerde kadın temsilci sayısını arttırmak,
Toplu İş Sözleşmelerinde ve karar mekanizmalarında kadınların katılımını sağlamak,
İş yeri kurullarında kadının temsil edilmesini sağlamak,
İş yerlerinde kadınların fiziki ortamlarını düzeltecek tedbirlerin alınmasını sağlamak, amaçlanmaktadır.

Proje, Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm sektörlerinde 7 ilde (Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana) faaliyet
gösteren işletmelerden toplam 80 iş yerinde uygulanacaktır.
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HAK-İŞ, ÇASGEM ortaklığında yürütülecek proje ile HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
örgütlü olduğu iş yerlerinde; SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI Kriterleri) uygun olarak Kadın Dostu İş Yerleri belgelendirilmesi
gerçekleştirilecektir. Öncelikle;
•
•
•
•
•

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardının Kriterleri,
İSG Alanında İş Yerlerinde Yapılması Gerekli Düzenlemeler,
Mobbing,
Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın,
Kadın, Sendikalar ve İletişim/ Sosyal Medya Araçlarının Güvenli Kullanımı,

konuları kapsamında illerde oluşturulacak komiteler aracılığıyla eğitimler işçi
ve işveren temsilcileri ile ortaklaşa düzenlenecektir. Eğitim ve bilgilendirme
sonrasında proje uzmanları işletme bazında saha incelemeleri gerçekleştirilecektir.
3
3.1

Proje Açıklaması
Genel Amaç

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 6 sektörde (Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm) faaliyet gösteren sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinden seçilecek 80 işyerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezi (ÇASGEM) ortaklığında işçi ve işveren temsilcilerine SA 8000 Sosyal
Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardının Kriterleri; İSG Alanında İş Yerlerinde
Yapılması Gerekli Düzenlemeler; Mobbing; Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın; Kadın, Sendikalar ve İletişim/ Sosyal Medya Araçlarının Güvenli Kullanımı
konularında eğitim verilmesi yoluyla hedef işyerlerinin uygunluğunu sağlamak
ve daha sonra saha ziyaretleri ile iş yerlerinin incelenerek belgelendirilmesi
amaçlanmıştır.
3.2
Projenin Hedef(ler)i
HAK-İŞ ve ÇASGEM tarafından teklif edilen projenin hedefi;
•
•
•

A 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardını (BSCI Kriterleri) Türk
Endüstri İlişkilerine uyarlamak,
7 ilde izleme yapılacak iş yerlerini belirlemek ve söz konusu iş yerlerinden
katılan işçi ve işveren temsilcileri ile Belgelendirme Komitelerini oluşturmak,
7 ildeki Belgelendirme Komitelerinin kapasitelerini geliştirmek üzere aşağıdaki eğitimleri gerçekleştirmek;
- SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardının kriterleri,
- İSG alanında iş yerlerinde yapılması gerekli düzenlemeler,
- Mobbing,
- Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın,
- Kadın, Sendikalar ve İletişim/ Sosyal Medya Araçlarının Güvenli Kullanımı.
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•
•

Saha uzmanları ile iş yeri izlemelerini gerçekleştirerek kriterlere uygun kadın
dostu iş yerlerini tespit etmek,
Kadın dostu iş yeri seçilen ve belgelendirilmeye hak kazanan işletmeleri kamuoyuna duyurmak ve diğer işletmeler açısından pozitif rekabet oluşturarak
işletmeleri teşvik etmek.

3.3
Proje Gerekçesi
HAK-İŞ Konfederasyonu, üye sendikaları ile birlikte çalışan kadınların sorunlarını, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız görmemektedir. Bilakis kadınlarımızın iş yerinde yaşadıkları sorunların giderilmesinde kaydedilecek ilerlemelerin ülkemizin gelişiminde ve çalışma barışında önemli bir
role sahip olduğunu düşünmektedir.
HAK-İŞ Konfederasyonu, genelde kadınların hayatın her alanında yaşadıkları
sorunlarına özelde ise kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında
yaşadıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kadınların uygun iş yeri koşullarında çalışmalarını temin etmek konusunda duyarlı ve kararlıdır.
Son yıllarda çalışma hayatında kadın istihdamına yönelik birçok yasa, tüzük ve
genelge yayımlanmıştır. AB adaylık sürecinde söz konusu düzenlemeler son
derece önemli olmakla birlikte, getirilen kanun, yönetmelik ve tüzüklerin kadınlar açısından iş ortamlarına yansıyıp yansımadığı konusunda somut bir veri
yoktur.
TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine bakacak olursak Mayıs 2015 döneminde erkeklerin işgücüne katılma oranı %77,3, kadınların işgücüne katılma oranı %35,6 olduğu görülmektedir. Görüleceği üzere kadınların işgücüne katılma
oranı erkeklerin işgücüne katılma oranının yarısından bile azdır. Bu oranlarda
toplumsal önyargılar, evde çocuk, hasta, yaşlı bakımı gibi kadına biçilen geleneksel roller etkili olduğu gibi genelde iş yeri koşullarının kadın çalışana uygun
olmaması önemli faktörlerdir.
ÇASGEM ile ortaklaşa yürütülecek proje çerçevesinde, HAK-İŞ Kadın Stratejisi
ve Eylem Planı Belgesi kapsamında, hem kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri düzeyinde yansıması gözlemlenecek ve iş yerinde kadınların çalışma
koşulları belirlenecek hem de kadınların karar mekanizmalarında yer almasının
teşvik edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda söz konusu çalışma ile HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planında yer alan hususların HAK-İŞ’e bağlı iş yerlerinde
gerçekleşme düzeyleri ölçülebilecektir.
3.4
Proje Alanı
Proje Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana illerinde gerçekleştirilecektir.
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3.5

Proje Süresi

Proje Süresi 12 aydır. Detaylı program aşağıdaki Tablo verilmiştir.
12.AY

11.AY

10.AY

9.AY

8.AY

7.AY

6.AY

5.AY

4.AY

3.AY

2.AY

1.AY
1. Proje Ekibinin Oluşturulması ve Hedef İllerdeki İş
Yerlerinin, İşçi Temsilcilerinin ve İşveren
Temsilcilerinin Belirlenmesi
2. Proje Açılış Toplantısı ve HAK-İŞ “Kadın Dostu İş
Yeri” Çalıştayı
3. Kadın Dostu İş Yeri Kriterlerinin Oluşturulması ve
Durum Tespit Formlarının Hazırlanması
4. İşçi ve İşveren Temsilcilerinden oluşan
Belgelendirme Komitelerinin Oluşturulması ve
Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
5. İşyeri/ İşletme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
6. Kadın Dostu İş Yerlerinin Belirlenmesi ve
Sertifika Töreni
7. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri

3.6
Projenin Hedef Grubu:
Projenin Hedef Grubu,
•

•

•
•

3.7

Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm sektörlerinde 7 ilde
(Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana) faaliyet gösteren
işletmelerden toplam 80 iş yeri,
İş yerlerinde görüşülecek her iş yerinde 2 kişi olmak üzere 160 insan kaynakları/ işveren temsilcisi, her iş yerinde 10 kişi olmak üzere 800 işçi temsilcisinden
oluşan toplam 960 kişi,
80 iş yerinde çalışan 320 işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Belgelendirme
Komiteleri üyeleri,
Kadın Dostu İş Yeri Çalıştayı’na katılacak HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların
Yönetim Kurulu üyeleri, HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri, ÇASGEM Yönetici ve
Uzmanları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların uzmanları, işçi, işveren ve ilgili kamu
kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan 200
kişi.

Proje Çıktıları
-

-

-

07 Mart 2016 tarihinde Dünya Kadınlar Günü ve proje açılışı birlikte gerçekleştirilerek proje özelinde 200, toplamda yaklaşık 8 bin kişin katılımıyla Açılış
Toplantısı ve Kadın Dostu İş Yeri Çalıştayı gerçekleştirildi.
7 ilde 80 iş yerindeki işçi ve işveren temsilcileri ile Belgelendirme Komiteleri
oluşturuldu.
Belirlenen 80 iş yerinde uygulanacak durum tespit formları hazırlandı. 11 kriter işveren için 28 kriter kadın çalışan ve iş yeri mevcut durumu için belirlendi.
İş yerlerinde gerçekleştirilen görüşmeler ile işveren (her iş yerinde 2 İnsan
kaynakları/ işveren temsilcisi) ve işçi temsilcileriyle (her iş yerinde 10 ve üzeri
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işçi temsilci) yüz yüze konuşma yolu ile formlar dolduruldu.
- 80 iş yeri ve 960 kadın çalışan ve iş veren temsilcisi ile görüşme yapılması hedeflenmişken 80 iş yeri ve 1192 kadın çalışan ve iş veren temsilcisi ile anket
yapılmış, anket sonuçları ve saha gözlemleri kullanılarak iş yerlerinin “Kadın
Dostu İş Yeri” kriterlerine uygunluğu incelendi.
- Anketler SPSS programına girilerek istatistiki olarak değerlendirilmiş olup yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde 30 işletme “Kadın Dostu İş Yeri” olarak
belirlendi.
- Belgelendirme Komitesi tarafından mutabık kalınan barajın üzerinde puan
alan işletmelere “Kadın Dostu İş Yeri” sertifikası verildi.
-		Proje sonunda yeterliliklere dayalı “Kadın Çalışanlar İçin İSG Rehberi” hazırlandı ve basımı gerçekleştirildi.
- Projenin tanıtımının ve görünürlüğünün sağlanması amacıyla ve proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2000 adet broşür, 600 adet bloknot, 600 adet
kalem, 2 adet rolap, 600 adet dosya ve 30 adet iş yeri sertifikası hazırlandı.

3.8
Proje Faaliyetleri
Proje faaliyetleri aşağıdaki başlıklardan oluşmuştur:
•
•
•
•
•
•
•

4

Proje Ekibinin Oluşturulması ve Hedef İllerdeki İş Yerlerinin, İşçi Temsilcilerinin ve İşveren Temsilcilerinin Belirlenmesi
Proje Açılış Toplantısı ve HAK-İŞ “Kadın Dostu İş Yeri” Çalıştayı
Kadın Dostu İş Yeri Kriterlerinin Oluşturulması ve Durum Tespit Formlarının
Hazırlanması
İşçi ve İşveren Temsilcilerinden oluşan Belgelendirme Komitelerinin Oluşturulması ve Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
İşyeri/ İşletme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
Kadın Dostu İş Yerlerinin Belirlenmesi ve Sertifika Töreni
Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri

Hedef Grup Üzerinde Beklenen Etkiler ve Projenin Çoğaltıcı Etkisi
•
•

•
•

•

Oluşturulacak kontrol çizelgeleri ile 80 iş yeri/ işletmenin kadın dostu iş yerlerine uygunluğunu kontrol etmek ve belgelendirmek,
6 sektör 7 il 80 iş yerinde uygulanacak projenin çıktılarını HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 22 iş kolu ve 81 ilde faaliyet gösteren tüm iş yerlerine yaygınlaştırmak,
Kadın Dostu İş Yeri yaklaşımıyla işverenlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek,
Kadın Dostu İşletmelerin hizmetleri ve ürünlerini HAK-İŞ ve bağlı sendikaların
web sitelerinde duyurmak, HAK-İŞ üyeleri başta olmak üzere, tüm tüketicilerin tercihini kadın dostu işletmelerin hizmetleri ve ürünleri yönünde kullanmaları için pozitif algı oluşturmak,
Kadın Dostu İşletmelerin uygunluk kriterlerinin her yıl o ildeki işletmelerde
örgütlü olan sendikaların kadın komitesi üyeleri tarafından izlenmesini ve sertifikaların yenilenmesini sağlamak,
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•

Sektörel, bölgesel ve yerel koordinasyonu HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından
organize etmek, HAK-İŞ Kadın Komitesi üyelerinin bireysel kapasitelerini proje
amaçları yönünde geliştirmek.

5
Sürdürülebilirlik
Proje bitiminde HAK-İŞ ve ÇASGEM işbirliği protokolü imzalayarak benzer faaliyetleri talep üzerine dezavantajlı kesimlerin de içinde olduğu tüm çalışanlarda,
tüm sektörlerde ve işletmelerde uygulayabilecektir.
6
Projenin Katma Değeri
Kadın Dostu İş Yerlerinin Belgelendirilmesi Projesi ile elde edilen iyi deneyimler
tüm sektörlere ve iş yerlerine taşınabilir niteliktedir. Sağlıklı iş yeri koşullarında
çalışan kadınların iş yerine aidiyetleri gelişecek ve verimlilik artacaktır. İşletmeler arasındaki pozitif rekabet üretim ekonomisini olumlu yönde etkileyecek ve
çalışan kadınlar üretimden daha çok pay alacaktır.
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ANKET FORMLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

SOSYAL DİYALOG YOLUYLA
KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ BEGELENDİRME PROJESİ
İŞVEREN TEMSİLCİLERİ İÇİN DURUM TESPİT FORMU
İL:
İŞ YERİ ADI VE SENDİKASI:

1) İş yerinde istihdam edilen kadın sayısı?
................................................................
2) İş yerinde istihdam edilen erkek sayısı?
.................................................................
3) İş yerinde kadın yönetici var mı?
................................................................
(Puan; 12)
4) İş yerinde kadın sendika temsilcisi var mı?
O Var

O Yok

(Puan; 12)
5) İş yerinde kreş var mı?
O Var

O Yok

(Puan; 12)
6) İş yerinde emzirme odası var mı?
O Var

O Yok

(Puan; 12)
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7) Son bir yılda kadın çalışan sayısında artış var mı?
O Evet

O Hayır

(Puan; 12)
8) İş yerinde kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik politikanız var mı? Açıklayınız.
.......................................................................
O Evet

O Hayır

(Puan; 10)
9) İş yerinizin sosyal ve ortak kullanım alanlarını ve çalışma koşullarını kadın çalışanlara yönelik
uygunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
O mükemmel

O normal

O kötü

.......................................................................
(Puan; mükemmel:10, normal:5)
10) İş yerinde kadınların bireysel kapasitelerini geliştirmek yönünde politikanız ve çalışmalarınız var
mı? Belirtiniz.
O Evet

O Hayır

............................................................................
(Puan; 10)
11) İş yerinde kadınların kendilerini güvende hissetmeleri yönünde çalışmalarınız var mı? Açıklayınız.
O Evet

O Hayır

............................................................................
(Puan; 10)

Doldurulması İsteğe Bağlı;
Adı-Soyadı:

GENEL TOPLAM:
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HAK-İŞ KONFEDERASYONU

SOSYAL DİYALOG YOLUYLA
KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ BEGELENDİRME PROJESİ
KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN DURUM TESPİT FORMU
İL:
İŞ YERİ ADI VE SENDİKASI:
1) Yaş Grubu
O 16-29 O 30-39 O 40-49 O 50+
2) Eğitim Geçmişi
O Okur Yazar Değil O ilkokul O Ortaokul O Lise O Meslek Lisesi O MYO O Önlisans O Lisans O
Yükseklisans ve üzeri
3) Medeni Durum
O Bekar
O Evli

O Dul

4) Çalıştığınız birim nedir?
O Üretim
O Büro
5) Biriminizdeki göreviniz nedir?
O İdari Personel O Teknik Personel O Sekreter O Ustabaşı O Sorumlu O İşçi
O Vardiyalı İşçi O Diğer
6) Aldığınız eğitim yaptığınız işle uyumlu mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;5)
7) Bu İş yerinde Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz
O 1 Yıldan Az O 1-3 Yıl O 3-7 Yıl O 7-10yıl

O 10-15 Yıl O 15 Yıldan Fazla

8) Bu işyerinde çalıştığınız süre içerisinde doğum yaptınız mı?
O Evet
O Hayır
9) Doğum izninizi nasıl kullandınız?
O Ücretli yasal izin O Ücretsiz yasal izin O Eksik süre O Fazla süre
(Puan; Ücretli ve Ücretsiz yasal izin 3, Fazla süre 4)
10) Doğum yaptığınızda iş yerinizde 6 ay esnek çalışma biçimini kullandınız mı?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)
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11) Son bir yılda bu iş yerinde psikolojik- fiziksel taciz yaşadınız mı?
O Evet
O Hayır
12) Psikolojik- fiziksel tacize uğradıysanız bu sorunu amirlerinizle paylaştınız mı?
O Evet
O Hayır
13) Bu sorunu Amirlerinizle Paylaştığınızda amirlerinizin bu sorunu çözmede katkısı oldu mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)
14) Son bir yılda iş yerinizde iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı konularındaki önlemleri yeterli buluyor
musunuz?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)

15) Son bir yılda iş ortamından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle iş kazası geçirdiniz mi?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)

16) İş göremezlik süresince iş yeri gelir kaybını engelledi mi?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)

17) İşyerinizdeki aşağıdaki ortak kullanım alanlarını değerlendiriniz.
Tuvalet
O mükemmel
O normal
O kötü
Soyunma Odası
O mükemmel
O normal
O kötü
Mescit
O mükemmel
O normal
O kötü
Yemekhane
O mükemmel
O normal
O kötü
Işık
O mükemmel
O normal
O kötü
Gürültü önleyiciler O mükemmel
O normal
O kötü
İklimlendirme
O mükemmel
O normal
O kötü
(Puan; mükemmel 3, normal 1)

18) İş yeriniz, mesleki bilgi becerinizi geliştirmek, bireysel kapasitenizi arttırmak ve işe uyum için düzenli
işbaşı ve/veya iş yeri eğitimleri uyguluyor mu? Bu eğitimlerin uygulanması için öneri ya da talebiniz oldu
mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)
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19) İş yerinizde aldığınız eğitimler sonucunda artan performansınız ücretinize veya sosyal haklarınıza olumlu
olarak yansıyor mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;3)
20) İş yerinde sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor mu?
Piknik
O Sık sık
O Bazen
Sinema/ tiyatro/ konser
O Sık sık
O Bazen
Yemek programları
O Sık sık
O Bazen
Tatil/ eğlence
O Sık sık
O Bazen
(Puan; sık sık 3, bazen 1)

O Hiç
O Hiç
O Hiç
O Hiç

21) Hangi sıklıkta fazla mesaiye kalmaktasınız?
O Ayda birkaç kez O Ayda bir O Ayda birden az O Fazla mesaiye kalmıyorum

22) İş yerinde kadınlara standart dışı olarak rızası dışında fazla mesai uygulanıyor mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)

23) İş sağlığı ve güvenliği, Disiplin ve İzin kurullarındaki kadın temsili ile kadın çalışan sayısı uyumlu mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;4)

24) TİS müzakerelerine kadın temsilci katılıyor mu?
O Evet
O Hayır
(Puan;5)

25) İş yerinizde kadın temsilci var mı?
O Evet
O Hayır
(Puan;5)

26) İş yerinizde kadın yönetici var mı?
O Evet
O Hayır
(Puan;5)

27) İş yerine ulaşım için personel servisinden faydalanmakta mısınız?
O Evet
O Hayır
(Puan;3)
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28) İş yerinizde motive olmanızı sağlayacak 3 öncelikli unsuru belirtiniz?
O Motivasyonumun artması öncelikle aldığım ücrete bağlıdır
O Üstlerimden duyduğum olumlu sözler motivasyonumun artmasını sağlar
O Fiziksel çalışma koşullarım daha iyi olsa performansımın artacağına inanıyorum
O Maddi sorunlarımın çözülmesinde iş yerimin desteği motivasyonumun artmasını sağlar
O Aldığım eğitime uygun bir iş yapıyor olmak motivasyonumun artmasını sağlıyor
O İşyerinde sorunlarımızı aktaracak ve sorunlarımızın çözümünde bizlere pisikolojik olarak destek
olabilecek bir psikoloğun olması motivasyonumun artmasını sağlar
O İş dışı sosyal etkinliklerin yapılması motive olmamı sağlar
(Puan;3)

Doldurulması İsteğe Bağlı;
Adı-soyadı:

GENEL TOPLAM:
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