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ÖZET
u çalışmada, birçok alanda tartışılan cinsiyet eşitliğinin Türkiye’de çalışma
yaşamında ve sosyal güvenlik sisteminde ne ölçüde sağlanabildiği, çalışma yaşamındaki eşitlik ile
sosyal güvenlik sistemindeki eşitlik
arasındaki ilişkinin boyutları ve cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için yapılabilecek düzenlemeler gerekçeleriyle birlikte tartışılmıştır. Bu tartışmalar
yapılırken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
tüm maddeleri toplumsal cinsiyet bakış açısıyla, uluslararası mevzuat hükümleri ve diğer ülke örnekleri ışığında, Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısı
da dikkate alınarak incelenmiştir.
Cinsiyet eşitsizliğini giderme amacıyla üretilen sosyal politikaların başarılı olabilmesi için toplumsal cinsiyet
bakış açısına sahip olması gerekmektedir. En önemli sosyal politika araçlarından biri olan sosyal güvenlik alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya
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yönelik düzenlemelerin de kadınların toplumdaki ve çalışma hayatındaki mevcut durumları dikkate alınarak yapılması, politikaların
amacına ulaşmasını ve hukukî eşitlikten fiilî eşitliğe geçişi hızlandıracaktır.
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ABSTRACT
This study discussed to what extent gender equality, which is debated in many fields, is achieved in
working life and social security system in Turkey, the extent of relationship between equality in working
life and equality in social security
system and regulations that can be
made to sustain gender equality with
their justifications. While discussing
these, all articles of Law no 5510 on
Social Security and General Health
Insurance were examined with a
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perspective of gender in the light of
international legislation and examples from other countries while considering Turkey’s socio-cultural structure.
A perspective of gender is needed
for the success of social policies produced to eliminate gender inequality.
Taking women’s current situation in
the society and working life into consideration while making regulations
in the field of social security, which is one of key social policy instruments, would ease these policies’ reaching their goals and the transition
from legal equality to actual equality.
Keywords: Gender Equality, Employment, Social Security
GİRİŞ
Cinsiyet eşitliği daha önceleri sadece birkaç kadın ve kadın örgütü tarafından dile getirilen bir konu
iken, günümüzde ulusal ve uluslararası düzlemde ülkeler ve uluslararası
kuruluşlar tarafından tartışılmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde sosyal güvenlik
alanı da dâhil olmak üzere tüm alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması
konusu, ülkemizin prestiji ve insanî
gelişme göstergelerindeki yeri açısından oldukça önemlidir. Türkiye,
2013 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 187 ülke arasında 69.; 2014 yılında
Dünya Ekonomik Forumu tarafından
hazırlanan Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde, 142 ülke arasında 125. (Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında

sonuncu); Social Watch adlı örgüt tarafından 2012 yılında hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Endeksinde ise 154 ülke
arasında 130. sırada yer almıştır. Bu
endeksler genel olarak ülkelerdeki kadınların eğitim durumları, işgücüne ve istihdama katılımları, gelir
durumları, yönetici pozisyonundaki
kadın sayısı, parlamentoda kadın vekil sayısı, analık durumunda sağlanan sosyal koruma ve sunulan sağlık
hizmetleri gibi kriterleri esas almaktadır.
Türkiye’de kadınlar, hane içinde,
çalışma yaşamına girişte ve çalışma yaşamının içinde çok çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizlikleri de
toplumsal cinsiyetten ve kadının çalışma hayatındaki konumundan bağımsız değerlendirmek mümkün
görünmemektedir.
Çalışmada öncelikle işgücüne ve
istihdama katıl(a)madığı için sosyal güvenlikten yoksun olan kadınlar, istihdamda oldukları halde yasal
olarak sosyal sigorta kapsamı dışında bırakılan kadınlar ve yasal olarak
kapsamda olmalarına rağmen kayıt
dışı istihdam edilen kadınlar incelenmiştir. Sonrasında ise sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan haklardan doğrudan ya da dolaylı olarak
yararlanan kadınların durumları erkeklerle karşılaştırmalı olarak ele
alınmıştır.
I. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Temel insan hakları arasında yer
alan eşitlik ilkesi, cinsiyetler arasında eşitliği de kapsamaktadır. Cinsiyet eşitliği konusunda üç farklı yak-
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laşımdan söz edilebilir. Bunlardan
birincisi, kadını ve erkeği tamamıyla eşit olarak kabul eden ve her iki
cinsiyete de her durumda eşit davranmayı gerektiren yaklaşımdır (Dedeoğlu,2009). Bu yaklaşım sonucunda sağlanacak eşitlik, şeklî eşitliktir.
Oysa ki, gerçek hayatta kadın ve erkek birbirinden farklı özelliklere ve
davranış kalıplarına sahiptir (Dinçkol,2005).
İkinci yaklaşım, kadın-erkek
arasındaki farklılıkları kabul etmekte ve farklı olanlara farklı davranılmasını öngörmektedir. Yasa önünde
eşitlik ilkesi, farklı durumda olanlara farklılıkları ölçüsünde farklı kuralların uygulanmasına engel teşkil etmez. Hatta sosyal gerçeklikler
de dikkate alınarak, dezavantajlı konumda olanlara yönelik olarak gerçekleştirilecek olumlu eylemler, fiilî
eşitliği sağlamada önemli bir araçtır.
Üçüncü yaklaşım ise toplumsal cinsiyet rollerinin dönüştürülmesi yoluyla cinsiyet eşitliğini sağlamaya
odaklanır (Dedeoğlu,2009).
Cinsiyet (sex), kadın ve erkeği, yani kişileri, biyolojik ve fiziksel
özelliklerine göre sınıflandıran bir
kavramdır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise, kadının ve erkeğin toplum
içindeki konumlarını ve rollerini
esas alarak kişilerin değil toplumların cinsiyetini açıklar (Toksöz,2011).
Bir toplumun cinsiyetini tarihsel geçmişi, kültürü, gelenekleri,
düşünce kalıpları, değer yargıları
gibi unsurlar belirler. Dünya genelinde ataerkil (patriarkal) aile yapısının hâkim olması toplumsal cinsiyetin belirlenmesinde önemli bir
etkendir.

II. İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM
DIŞINDA KADIN
Türkiye’de kadınların büyük bir
bölümü işgücü ve istihdama katıl/a/
mamaktadır. Bu nedenle öncelikle
işgücü ve istihdam dışında kalan kadınlar incelenmiştir. Kadınlar istihdamda yer almasalar bile, ev içinde
yürüttükleri üretim ve yeniden üretim faaliyetleriyle toplumsal üretime
ciddi katkılar sağlamaktadırlar (Kılıç,2000). Bazı iktisatçılar, milli gelir
hesaplarında kadının hane içi emeğinin de dikkate alınması gerektiğini
ifade etmişlerdir (Toksöz,2011). Ancak günümüzde bu emek büyük ölçüde görünmez kalmaktadır.
Kadınlar işgücü arzı- işgücü talebi yönlü gerekçelerle ve sosyokültürel nedenlerle işgücü piyasasına
dâhil olamamakta, dâhil olsalar bile,
hayatlarının değişik dönemlerinde
çeşitli nedenlerle çalışma hayatına
ara vermekte ya da bir daha dönmemek üzere işgücü piyasasını terk etmektedirler.
İstihdama katılma oranlarına bakıldığında Türkiye hem toplam istihdamda hem de kadın istihdamında OECD ve AB ülkeleri arasında son
sıradadır. Ancak kadın istihdamında diğer ülkelerle Türkiye arasındaki
makas çok daha geniştir. Türkiye’de
kadınların işgücüne ve istihdama
katıl(a)mamasında en büyük etken
patriarka ve kalıp yargılardır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal cinsiyet rolleri ve aile ideolojisi
(Ecevit, 1998) gereği erkek ev dışında çalışarak para kazanmak ve aileyi
geçindirmekle yükümlüyken, kadının görevi ev içinde temizlik ve bakım işlerini yürütmektir (Zuo,1997).
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Cinsiyete dayalı bu iş bölümü kadının
çalışması önündeki en büyük engellerden biridir.
Dünya genelinde kadınların işgücüne katılımının Türkiye’den düşük olduğu ülkeler sayıca çok azdır.
Bu ülkelerin ortak özelliği, genellikle İslam coğrafyasında yer almaları ve az gelişmiş olmalarıdır. Bu noktadan hareketle, kadınların işgücüne
katılımlarının sınırlı olması, toplumsal cinsiyet örüntüleriyle açıklanabilir. Ürdün, Lübnan, Mısır, Pakistan,
Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerde kadınların çalışmasına karşı bakış
açısı ve tutumun kadınların işgücüne katılımını engellediği söylenebilir
(Biçerli ve Özer,2003).
TÜİK tarafından 2006 yılında yapılan Aile Yapısı Araştırması’na göre,
kadının çalışması hakkında erkeklerin düşünceleri ile kadınların düşünceleri birbirine çok benzerdir. Bu da
toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar
tarafından benimsendiğini ve içselleştirildiğini göstermektedir.
Aile Yapısı Araştırması’nın sonuçları incelendiğinde, kadının asli
görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olduğunu, ücretli bir işte çalışmanın kadını yıpratacağını ve çalışan
kadının çocuklarının mağdur olacağını düşünen ve kadının çalışmasını gelenek ve göreneklerimize aykırı
bulan kadınların oranı (%64,7) bu şekilde düşünen erkeklerin oranından
(%60,7) daha fazladır. Buna rağmen,
aynı araştırmaya göre erkeklerin
%23’ü kadın çalışmamalıdır derken,
kadınların %10’u bu görüşü paylaşmaktadır. (TÜİK,2006) Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından 2011

yılında yapılan iki farklı Aile Yapısı
Araştırması da, kadınların çalışması konusundaki düşüncelerde önemli bir değişim olmadığını göstermektedir.1
Kadın istihdamının düşük olmasındaki en önemli faktörlerden birisi de eğitimdir (Özbay, 1990). Eğitim
seviyesi ile istihdam arasında pozitif
bir ilişki vardır. Eğitim seviyesi arttıkça istihdam edilme olasılığı artmaktadır. Kadınların eğitim düzeylerinin düşük olmasının temel nedeni
de yine toplumsal cinsiyet rolleridir.
İşsizliğin yaygın olması da kadınların istihdama katılımının önünde
büyük bir engeldir. Ayrıca, ekonomik
kriz dönemlerinde de ilk önce kadınların işten çıkarıldıkları görülmektedir (Ünlütürk Ulutaş, 2009).
III. İSTİHDAMDA VE SOSYAL
GÜVENLİKTE CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Türkiye’de kadınlar genellikle kentte düşük ücretli, emek-yoğun, vasıf
gerektirmeyen; tarımda ücretsiz aile
işçisi olarak çalışmaktadır. Sayıları az
da olsa eğitim seviyesi yüksek kadınlarsa görece daha nitelikli ve yüksek
ücretli işlerde çalışmaktadırlar (İlkkaracan,1998). Kadınlar çalışma hayatına bir şekilde katıldıktan sonra da çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
Kadınlar, meslek seçiminde, işe kabul
edilme- işte yükselme sürecinde, ücret
ve sosyal güvenlik sisteminden sağlanan haklardan yararlanma konusunda cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz
kalmaktadırlar.
1- Türkiye Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre
kadınların %9,5’i, erkeklerin %26,3’ü; Türkiye’de Aile
Yapısı Araştırması sonuçlarına göre kadınların %10,3’ü,
erkeklerin %28,1’i kadınların ücretli bir işte çalışmasını
uygun bulmamaktadır.
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3.1. Sosyal Güvenlik Kapsamı
Sosyal sigorta sistemlerinin en
temel amaçlarından birisi de mümkün olduğunca herkesi sosyal sigorta kapsamına almaktır. Ancak bazı
gruplar, gerek kişiler açısından gerekse de uygulama açısından sorunlar
doğurabileceği için sigortalı sayılmamış, zorunluluk ilkesinin esas alındığı
sosyal sigorta sistemine dâhil edilmemişlerdir. Diğer bir ifadeyle, bu gruplar,
zorunlu sigortalı olarak prim ödemekten ve diğer yükümlülüklerden muaf
tutulmuşlardır. Örneğin, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ortalama aylık net kazancı,
prime esas günlük kazanç alt sınırının
otuz katından (brüt asgarî ücretten)
az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar, %34,5 oranındaki primi ödemekte güçlük yaşayacakları için zorunlu
kapsamına alınmamışlardır.
Günümüzde Avusturya, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, Malta ve
Romanya gibi ülkeler çeşitli nedenlerle bazı kişileri veya grupları sosyal
sigorta sisteminin dışında tutmaktadır (International Social Security Association, 2014).
Türkiye’de sosyal sigorta kapsamı dışında tutulan kişiler Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (SSGSSK) 6’ncı maddesinde
“sigortalı sayılmayanlar” başlığı altında sayılmıştır. Bu maddede yer alan
“işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eş” ve “ev hizmetlerinde çalışanlar” ifadeleri ücretsiz aile işçiliğinin
ve gündelikçiliğin çok yaygın olduğu
Türkiye’de çok sayıda kadını sosyal
sigorta kapsamı dışında bırakmaktadır.

Sigortalı Sayılmayanlar
Ücretsiz aile işçiliği dünya genelinde her ülkede az ya da çok görülen bir olgudur. 2009 yılında ILO tarafından hazırlanan, Kadınların Küresel
İstihdam Trendleri Raporu’nda yer
alan 2007 yılı verilerine göre Dünya genelinde kadınların %24’ü ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
Türkiye, Avrupa’da ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların oranının
en yüksek olduğu ülke, dünyada ise
kadın ücretsiz aile işçiliğinin en yaygın olduğu birkaç ülkeden (Çad, Vietnam, Bangladeş, Fas, Pakistan, Burkina Faso…vb) birisidir (International
Labor Organization,2010).
Sosyal sigorta ilişkisinin unsurlarından birisi de kazançtır. Kişiler ücret, gelir ya da aylıklarının belirli bir
oranında sosyal sigorta sistemine
katkıda bulunur, bunun karşılığında
belli şartları gerçekleştirdikten sonra da sosyal sigorta tarafından sağlanan yardımlardan yararlanmaya hak
kazanırlar. Ücret ilişkisinin olmadığı bir yerde sosyal sigorta ilişkisinin
olması çok zordur. Ücretsiz iş ilişkisi
kurulan kişinin işverenin yakını olması durumunda ise çalışmanın sürekli olup olmadığının tespiti de diğer
bir sorunlu konudur.
SSGSSK’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eş” ifadesi ilk bakışta herhangi
bir cinsiyete dayalı ayrımcılığı çağrıştırmamaktadır. Ancak, fiilî durumda
işverenlerin %92’sinin erkek (TÜİK,
2014 Ekim) olması nedeniyle, ücretsiz
çalışan ve dolayısıyla sosyal güvenceden yoksun olan “eş” çok büyük
çoğunlukla kadındır. Dolaylı ayrımcı-
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lık olarak nitelenebilecek bu düzenleme her ne kadar sosyal güvenlik
mevzuatında yer alıyor olsa da, ayrımcılığın temeli istihdamın yapısına ve dolayısıyla toplumsal cinsiyete
dayanmaktadır. İşverenin işyerinde
çalışan eşlerin ücretli çalışması ya da
kadın-erkek işveren sayılarının eşitlenmesi durumunda bu ayrımcılık
ortadan kalkacaktır.
Sigortalı sayılmayanlar maddesinde yer alan bir diğer grup da ev
hizmetlerinde çalışanlardır. Ev hizmetleri, ailenin gelirine katkıda bulunmak amacıyla çalışmak isteyen
eğitim seviyesi düşük kadınların sıklıkla tercih ettiği kendine özgü özellikleri olan özel bir çalışma alanıdır
(Fidan ve Özdemir,2011).
Ev hizmetleri hem işveren hem
de çalışan yönüyle birebir kadınların çalışma hayatına girişiyle ilgilidir.
Kadınlar çalışma hayatına girdikten
sonra ev işlerine vakit ayıramamakta ve bu işleri yapması için başka birine ihtiyaç duymaktadır. Ev hizmetleri, geleneksel olarak kadınların
yapageldikleri ve eğitim gerektirmeyen bir iş olarak görüldüğü için
çok büyük çoğunlukla ev işleri konusunda ihtiyaç duyulan bu kişiler kadın olmaktadır (Kalaycıoğlu ve
Tılıç,1998). Dolayısıyla bir kadının istihdama katılması, başka bir kadına
–büyük ölçüde kayıtsız- bir istihdam
alanı oluşturmaktadır.
Ev hizmetlerinde çalışanlarla işverenleri arasında yasal bir ilişkiden ziyade sosyal bir ilişki vardır. İşverenler ücreti kendileri belirlerler
ve çeşitli şekillerde evlerine temizliğe gelen kadına ve ailesine yardım
etmektedirler. Yani ev hizmetlerinde

çalışanlar için, geleneksel sosyal koruma biçimleri hâkimdir.
Hem İş Kanunu hem de SSGSSK ev hizmetlerini ve ev hizmetlerinde çalışanları Kanun kapsamı dışında bırakırken, ne İş Kanunu ne
de SSGSSK ev hizmetlerinin tanımını yapmakta, bu görevi doktrine ve yargı kararlarına bırakmaktadır (Okur,2004). Ancak, 10/9/2014
tarihinde 6552 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte, 1 Nisan
2015 tarihinden geçerli olmak üzere;
ev hizmetlerinde çalışanlar ay içinde 10 günden az -10 gün ve 10 günden daha fazla çalışanlar olarak ikiye ayrılmış; 10 gün ve 10 günden
daha fazla ev hizmetlerinde çalışanlar tüm sigorta kollarına (İş Kazası-Meslek Hastalığı-Hastalık-Analık/Malullük-Yaşlılık-Ölüm/Genel
Sağlık Sigortası) tabi olarak zorunlu
sigortalı sayılmış, 10 günden az çalışanlar ise hastalık sigortası hariç olmak üzere sadece kısa vadeli sigorta
kollarına (İş Kazası-Meslek Hastalığı-Analık) tabi tutulmuşlardır. Böylece ev hizmetlerinde çalışanların
sosyal güvenlik kapsamına alınması amaçlanmıştır. Ancak, herhangi bir kısmi süreli çalışan 1 gün dahi
çalışsa, zorunlu sigortalı olarak tüm
sigorta kollarına ait primleri işvereni
tarafından yatırılırken, ev hizmetlerinde çalışanlar belirli şartlar altında sadece iş kazası, meslek hastalığı
ve analık sigortasından yararlanabilmekte; yaşlılık, malullük ve ölüm
sigortasından sağlanan uzun vadeli haklardan mahrum bırakılmaktadırlar.
Ayrıca, işveren konumundaki ev
sahibi evinde çalışan kişilerin sosyal
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güvenliğini sağlamak istese dahi birçok bürokratik engelle karşılaşmaktadır. Bu nedenle, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı genellikle,
evlerinde çalıştıkları işverenin şirketinde çalışıyormuş gibi gösterilmesi
yoluyla sağlanmaktadır (Tılıç,2001).
Evlerine temizliğe gelen kadınların sosyal güvencelerini sağlamak
için işverenler tarafından bulunan
bu yol “hayalî sigortalılık” olarak nitelenebileceği gibi ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanmasında bir araç olarak
da görülebilir.
Karadeniz’in TÜİK 2009 yılı ham
verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre evde çalışanların %92’si
kadındır. Bu kadınların üçte biri
(yaklaşık 106.000 kişi) de ev hizmetlerinde çalışmaktadır. Dolayısıyla sosyal güvenlikten sağlanan
haklardan çok sınırlı olarak yararlananlar büyük ölçüde kadınlar olacaktır. Ayrıca, 2011 yılı TÜİK/
EUROSTAT verilerine göre ev hizmetlerinde çalışanların %97’si kayıt
dışı çalışmaktadır (Karadeniz,2011).
Kayıt dışı istihdam edilenler
Kanun tarafından, sosyal sigorta sistemine dâhil edilme-

yen (sigortalı sayılmayan) kişi ve
grupların yanında zorunlu olarak
sigortalı olmaları gerektiği halde
çalışmaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmeyen ya da eksik gün veya kazanç üzerinden
bildirilen kişiler de kendileri ve/
veya işverenleri tarafından sosyal
güvenlik sisteminden dışlanmaktadır. Kayıt dışı istihdamın en yaygın olduğu grupların başında kadınlar gelmektedir. TÜİK 2014 yılı
Eylül ayı verilerine göre kadınların
%49,6’sı erkeklerin ise %29,8’i kayıt dışı istihdam edilmektedir.
Sosyal sigorta kapsamındakiler
Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı
Aralık ayı istatistiklerine göre, yaklaşık 4 milyon 800 bin kadın, çalışma hayatına gir(e)meme; ücretsiz
çalışma, düzensiz veya asgarî ücret
düzeyinin altında kazanç elde etme;
sigortalı sayılmama ve kayıt dışı istihdam edilme gibi engelleri aşarak
sigortalı olarak sosyal güvenlik kapsamına dâhil olmuşlardır.
2013 yılı Aralık ayı itibariyle, 4(a)
sigortalısı erkeklerin sayısı, 4(a) sigortalısı kadınların sayısının yaklaşık 3 katı; 4(b) sigortalısı erkeklerin
sayısı, 4(b) sigortalısı kadınların sa-

Tablo 1: Sigortalı Sayıları (2013, Aralık)(H)

Statü 		Kadın 		
4 (a)			
3.370.361			
4 (b)			
516.773				
4 (c)			
914.771				
Toplam 		
4.806.912			

Erkek
9.923.857
2.233.620
1.908.629
13.911.867

Kaynak: SGK 2013 Yılı İstatistik Yıllığı
(H)SSGSSK’nın 4 üncü maddesinin (a) bendine, hizmet akdine tabi çalışanlar; (b) bendine, bağım-

sız çalışanlar; (c) bendine, kamu görevlileri tabidir.
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yısının yaklaşık 5 katı; 4(c) sigortalısı
erkeklerin sayısı, 4(c) sigortalısı kadınların sayısının yaklaşık 2 katıdır.
Özel sektörde istihdam edilen kadın-erkek sayıları arasındaki fark,
piyasa aktörleri, işsizlik ya da benzeri nedenlerle açıklanabilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda, 48.maddedeki şartları taşıyan herkesin memur olabileceği hükme bağlanmışken, kamuda
kadın-erkek istihdam oranları arasındaki farkı açıklamak pek de kolay olmasa gerektir. Devlet Personel
Başkanlığı 2014 yılı Eylül ayı istatistiklerine göre kamu görevlilerinin
%37,55’i kadın, %62,45’i erkektir. Erkek kamu görevlilerinin sayısı, kadın
kamu görevlilerinin sayısının neredeyse iki katıdır. Kamu görevlilerine
ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu verileri de bu oranla uyumludur.
İsteğe bağlı sigortalılar
“İsteğe bağlı sigortalılık, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek çalışması olmayan, zorunlu sigortalılık niteliğini yitirmiş veya bu niteliğin
yitirilmesinden sonra herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi
olarak çalışmayan ve buralardan
kendi çalışmalarından dolayı aylık
bağlanmamış kimselere, belirli şartlarla, sosyal sigorta ilişkisini devam
ettirme olanağı veren bir yoldur.”(Okur,2002).
İsteğe bağlı sigortalı olmak için
kanunla belirlenen şartların yerine
getirilmesi gerekir. SSGSSK’dan önceki kanunlarda isteğe bağlı sigortalı
olabilmek için 10 yıldan beri sigortalı olmak,2 adına 1080 gün prim bildi2- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

rilmiş olmak3 gibi şartlar aranırken,
bu şartlar SSGSSK ile birlikte, sosyal sigortanın kapsamını genişletmek amacıyla kaldırılmış; Türkiye’de
ikamet eden, 18 yaşından büyük, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek
çalışması olmayan veya kısmî süreli çalışan, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almayan herkese isteğe bağlı sigortalı olma olanağı getirilmiştir.
Bu düzenleme özellikle ev kadınlarını sosyal sigorta kapsamına almayı hedeflemiştir.
İsteğe bağlı sigortalı olma şartları kolaylaştırılmasına rağmen, isteğe bağlı sigortalı sayısında beklenen
artış gerçekleşmemiş, aksine, isteğe bağlı sigortalı sayılarında düşüş
gözlenmiştir. Bu düşüşün en büyük
nedeni, isteğe bağlı sigortalı olanların ödemeleri gereken prim tutarının,
önceki Kanunlara göre yüksek olmasıdır. Daha önce sadece uzun vadeli sigorta kolları primi (%25) ödeyen
isteğe bağlı sigortalılar, SSGSSK’dan
sonra uzun vadeli sigorta kolları primine ilave olarak, genel sağlık sigortası primi de (%12) ödeyerek, sağlık
hizmetlerinin kendi sigortalılıkları üzerinden finanse edilmesi öngörülmüştür. Bu durumda, zaten eşleri
ya da babaları üzerinden, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla sağlık
hizmetlerinden yararlanan kadınlar,
genel sağlık sigortası primi ödemek
istemedikleri için isteğe bağlı sigortalı
olmaktan kaçınmışlardır. 2008 yılında yapılan bu düzenlemenin ardından
isteğe bağlı sigortalı kadın sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüştür.4
3- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
4- Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından 21.4.2014
tarihinde erişilmiştir.
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Kısmi süreli çalışanlar
Kısmî süreli çalışma, ev içi ve ev
dışı sorumluluklarını bir arada yürütmeye çalışan kadınlar için bir ara formül olarak değerlendirilmektedir. Bu
şekilde kadınlar günün bir bölümünde çalışırken, kalan bölümünde de çocuk bakımı ile ilgilenebilecektir.
Dünyada kısmî süreli çalışma,
özellikle son yıllarda yaygınlaşmaktadır (Temiz,2004). Birçok ülkede
kısmî süreli çalışanlar, istikrarsızlık
ve güvencesizlik gibi nedenlerle kısmî
süreli çalışmak istememekte, Hollanda gibi bazı ülkelerde ise çalışanların,
özellikle de küçük çocuğu olan kadınların, kısmî süreli çalışmaktan memnun oldukları görülmektedir. KAPAR’ ın çalışmasına göre, Hollanda’da
kısmî süreli çalışan kadınların sadece
%3’ü tam zamanlı bir işte çalışmak istemektedir. Aynı çalışmaya göre, Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika’da
kadınlara göre erkekler arasında
kısmî süreli çalışma daha yaygın iken;
Avusturya, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da kadınlar arasında daha yaygındır (Kapar, 2011).
Türkiye’de ise kısmî süreli çalışma, kadınlar arasında erkeklere göre
daha yaygındır. Kadınların %21,4’ü
kısmî süreli çalışırken, erkeklerin %6,3’ü kısmî süreli çalışmaktadır
(TÜİK,2014 Ekim).
Kısmî süreli çalışmanın yaygınlaşmış olması nedeniyle ya da kısmî
süreli çalışmanın yaygınlaştırılması
amacıyla, Türkiye’de kısmî süreli çalışanları korumaya yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 2008 yılında
kısmî süreli çalışanlara, ay içinde çalışmadıkları süreleri isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlama imkânı ge-

tirilmiştir. 2011 yılında ise kısmî süreli
çalışanların ay içinde çalışmadıkları
süreleri borçlanabilmeleri sağlanmıştır. Buna rağmen, TÜİK 2014 yılı Ekim
ayı verilerine göre kısmî süreli çalışan
kadınların %84,5’i sosyal güvenlikten
yoksun olarak çalışmaktadır. Erkeklerde bu oran %74,6’dır. Yarı zamanlı çalışanların tüm çalışmaları sosyal
güvenlik kapsamında olsa dahi sosyal
sigorta sisteminden sağlanan haklardan yararlanmak için tam zamanlı çalışanlara göre yaklaşık 2 kat daha
fazla süre çalışmaları gerekmektedir
(Mutlu, 2012).5
Ev İçinde Küçük El Sanatlarıyla
Uğraşan Kadınlar
SSGSSK’ya göre yaşadığı konutta herhangi bir işverene bağlı olmaksızın el sanatlarıyla uğraşan, bu
ürünleri satarak kazanç elde eden
ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan kadınlar, talepte bulunmaları halinde
2008 yılından itibaren 18 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün hizmet kazanabilmektedir. 18 gün, her
yıl bir puan artırılmak suretiyle kademeli olarak 30 güne çıkarılacaktır (SSGSSK, geçici madde 16). Bu
düzenlemeyle, kadınların sosyal sigorta sistemine katılımının kolaylaştırılarak, artırılması öngörülmüştür. Ancak, düzenleme konusunda
yeterince bilgilendirme yapılmaması ve gelir vergisinden muaf faaliyetin tespiti konusunda uygulamada
yaşanan zorluklar nedeniyle bu düzenleme ile sosyal güvenlik kapsa5- Mutlu, bu hesaplamada, kısmî süreli çalışanın
haftada 30 saat çalıştığı ve aylık (30x4/7,5=16) 16 gün
sigortalı olduğu varsayımını kullanmıştır.
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mına alınan kişi sayısı son derece sınırlı kalmıştır.6
3.2. Sosyal Güvenlikten Sağlanan
Haklardan Yararlanma
Analık Hali
SSGSSK’da analık hali, doğumdan
önceki gebelik ve doğumdan sonraki analık süresince yaşanan rahatsızlık ve özürlülük olarak tanımlanmıştır.
Analık hali süresince hem sosyal
sigortadan hem de genel sağlık sigortasından çeşitli haklar ve muafiyetler
sağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Konularında Kadın ve Erkekler Arasında İşlem Eşitliği İlkesinin Aşamalı Olarak Uygulamaya Konulmasına İlişkin
79/7/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi’nde, ananın korunması hakkındaki özel düzenlemelerin eşit
davranma ilkesini ihlal etmeyeceği
belirtilmiştir.
Türkiye’de analık süresi hem ILO
Sözleşmelerine7 hem de Avrupa Konseyi direktifine8 uygun olarak, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan
sonra 8 hafta (çoğul gebelik durumunda 10 hafta) olmak üzere toplam
16 hafta olarak düzenlenmiştir (SSGSSK, madde 15). Ayrıca, doğumdan
önce kullanılmayan izin süreleri, doğum sonrasına eklenebilmektedir
(SSGSSK, madde 15).
6- SGK verilerine göre 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık
10 bin kişi bu düzenlemeden yararlanmıştır.
7- ILO 102 nolu Sosyal Güvenliği Asgari Normları
Hakkında Sözleşme, 52.maddede analık halinin asgari
süresi on iki hafta olarak belirlenmiştir. ILO 183 nolu
Kadının Doğum ve Doğum Sonrası Çalışması Hakkında
Sözleşme’de ise bu sürenin on dört haftadan az olamayacağı belirtilmiştir.
8- Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların İşte
Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesine İlişkin Asgari
Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin 19 Ocak 1992 tarih
ve 92/85/EEC sayılı Konsey Direktifi’nde de asgari 14
haftalık kesintisiz bir analık iznini öngörmektedir.

Türkiye’de analık hali süresince ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, ILO Sözleşmelerinin öngördüğü asgari limiti9 sağlayacak şekilde,
sigortalının prime esas kazancının
üçte ikisi yani, yaklaşık %67’si olarak
düzenlenmiştir (SSGSSK, madde 18).
Bu oran sadece Avrupa ülkelerindeki
değil, bütün dünya ülkelerindeki ortalamanın altındadır.
Tablo 2: Analık hali süresi ve geçici iş göremezlik
ödeneği (net ücretin yüzdesi olarak)

Ülke
Avusturya
Hırvatistan
Danimarka
Fransa		
Almanya		
Hollanda		
Polonya		
Bulgaristan
Romanya
Belçika		
İrlanda		
İtalya		
Kıbrıs		
Macaristan
Türkiye*		

Geçici İş
Analık
Hali Süresi Göremezlik
Ödeneği
(hafta)
16
52
52
16
14
16
16
19
18
15
26
22
18
24
16

100
100
100
100
100
100
100
90
85
82,75
80
80
75
70
67

(Brüt ücretin yüzdesi)

Yunanistan
17
50
Kaynak: ILO, World Social Security Report
2010/11 http://www.ilo.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceId=15263

Doğum nedeniyle çalışılamayan
sürelerde sigortalının yaşadığı gelir kaybını telafi etmek amacıyla verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin
brüt ücretin 2/3’ü oranında verilmesi
yerine net ücretin tamamı üzerinden
verilmesi hem ödeneğin amacına
uygun hem de gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olacaktır.
Analık sigortasından sağlanan
9- Asgari limit; 102 nolu sözleşmede kazancın % 45’i, 183
nolu sözleşmede ise kazancın 2/3’ü olarak belirlenmiştir.
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diğer bir hak olan emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir veya
aylık alan kadına, sigortalı olan ya
da kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için bir
defaya mahsus olmak üzere verilir
(SSGSSK, madde 16). Emzirme ödeneğinin verilmesinde cinsiyet değil sigortalılık esas alınmıştır. Emzirme ödeneği, sigortalı kadının doğum
yapması durumunda sigortalı kadına, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan
eşinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe verilmektedir. Ancak fiilî durumda kadınlar bu ödenekten çoğunlukla eşleri üzerinden dolaylı olarak
yararlanmaktadır. SGK verilerine göre
2013 yılı sonu itibariyle ödenekten, eşlerinin sigortalılığı üzerinden yararlanan kadınların sayısı, kendi sigortalılıkları vasıtasıyla doğrudan yararlanan
kadınların sayısının yaklaşık altı katıdır.10
Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran en önemli nedenlerden birisi de
doğum süreci ve doğum sonrasındaki çocuk bakımı sorumluluğudur. Doğum ve çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan
kadınların gelir kaybı riskine karşı korunması, sadece doğumdan sonra sekiz haftaya kadar, gelirinin üçte ikisi
kadar geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ancak
kadınlar, genellikle sekiz haftadan çok
daha uzun bir süre çocuk bakımı sürdürmekte dolayısıyla çalışma hayatına
dönememektedir. Doğumdan sonraki
sekiz haftadan sonra herhangi bir nak10- Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından 21.4.2014
tarihinde erişilmiştir.

di yardım ya da ödenek almamaktadır.
Ayrıca, doğum yapan kadınlar,
doğum öncesinde ve sonrasında ücretsiz izin kullanmakta dolayısıyla
adlarına prim bildirilmemektedir. Bu
da sosyal sigorta sistemi tarafından
sağlanan yardımlara hak kazanmak
için yeterli prim ödeme gün sayılarına ulaşmalarını güçleştirmektedir.
Doğum borçlanması uygulaması kadınların, uzun vadeli sigorta
kollarından sağlanan yardımlardan
yararlanmalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda
sigortalı kadınlar, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden
sonra iki yıllık süreyi geçmemek
kaydıyla bu sürede çalışmamaları ve çocuğun yaşaması şartıyla 6
yıla kadar borçlanabilmektedirler.
2015 yılı Ocak-Haziran dönemi
itibariyle, doğum borçlanması yapmak isteyen bir kadın, borçlanmak
istediği gün başına asgarî 12,816
TL ödeme yapmak durumundadır. Çalışmadığı 6 yıllık süreyi borçlanmak isteyen kadın sigortalının
ödemesi gereken borçlanma tutarı
12,816 x 360 x 6 = 27.682,56 TL’ dir.
Bu miktar, zaten uzun bir dönem
çalışma hayatından uzak kalmış,
gelir elde edememiş kadınlar için
oldukça yüksektir.
Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de son yıllarda doğuşta yaşam beklentisinde yaşanan artış ve bu artışın
devam edeceğini gösteren projeksiyonlar, sosyal sigorta sisteminin aktüeryal olarak sürdürülebilir olması için emeklilik reformlarını zorunlu
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kılmıştır. Bu kapsamda 1999 ve 2008
yıllarında parametrik reformlar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan reformların ana parametrelerinden birisi de yaşlılık aylığına hak kazanmak için gerekli olan
yaş hadlerinin yükseltilmesi olmuştur. 1999 yılında yapılan reformda,
yaş haddi kadınlar için 58’e erkekler
için 60’a yükseltilmiştir. 2008 yılında yaş hadleri yeniden belirlenirken,
79/7 sayılı Konsey Direktifi’ ne uyum
sağlamak amacıyla yaşlılık aylığına
hak kazanma şartları kadın ve erkek
için genel olarak eşitlenmiştir. Bu
kapsamda Türkiye’de de 2036-2048
yılları arasında emeklilik yaş hadleri
kademeli olarak yükseltilerek kadınlar ve erkekler için 65 yaşta eşitlenecektir (SSGSSK, madde 28).
Emeklilik yaş hadleri ile istihdam
oranları birlikte değerlendirildiğinde Tablo 3’te görüldüğü gibi, kadınlar için de emeklilik yaş haddi olarak
65 yaşı belirleyen ülkelerde kadınların istihdam oranının yüksek olduğu görülmektedir. Kadın istihdamı düştükçe kadınlar için emeklilik

yaş haddi de düşmektedir. Türkiye
kadın istihdamının en düşük olduğu
ülke olmasına rağmen emeklilik yaşını kadınlar için de 65 olarak düzenlemiştir.
Ayrıca, yaşlılık aylığına hak kazanılması için yaş koşuluyla birlikte
belirli ve uzun bir dönem prim ödenmesi gerekmektedir11. Kadınlar genellikle süreksiz ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldıkları
için yaşlılık döneminde asgari geçimini sağlayacak yaşlılık aylığına
dahi hak kazanamamaktadır (Gökbayrak,2011). SGK verilerine göre
2013 yılı sonu itibariyle 3.544.486 erkek, 868.225 kadın 4(a) statüsünden;
1.353.203 erkek, 217.982 kadın 4(b)
statüsünden, 919.176 erkek, 380.964
kadın 4(c) statüsünden yaşlılık aylığı almaktadır. Görüldüğü gibi, SSGSSK’nın 28’inci maddesinde bakıma
muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan
kadın sigortalılara yönelik, olumlu ayrımcılık olarak değerlendirilebilecek bir düzenleme yer almaktadır.
11- 4(a) sigortalıları için 7200 gün, 4(a) ve 4(c)
sigortalıları için 9000 gün

Tablo 3: Avrupa’da Emeklilik Yaş Hadleri ve İstihdam Oranları

Emeklilik Yaş Haddi
Ülke
Hollanda		
Avusturya		
Polonya
Bulgaristan		
Belçika 		
Macaristan		
Yunanistan
Türkiye
Kaynak: ILO, EUROSTAT, TÜİK

İstihdam Oranı (2013)

Kadın		

Erkek

65		
60		
60		
59,5		
64		
61		
60		
58(65)

65		
65		
65		
63		
65		
62		
65		
60(65)

Kadın		Erkek
71,6
70,8
57,6
60,7
62,1
57,0
43,3
25,6

82,3
80,3
72,1
66,4
72,3
69,7
62,7
69,7
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Bu düzenlemeye göre başka birinin
sürekli bakımına muhtaç derecede
ağır engelli çocuğu bulunan kadınların, SSGSSK’nın yürürlüğe girdiği
tarihten sonra geçen çalışmalarına
ait prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler
emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.
Kanun hükmü toplumsal cinsiyet ekseninde değerlendirildiğinde,
emeklilik şartlarındaki indirimden
sadece ağır engelli çocuğu olan “kadın sigortalıların” yararlanması bakım görevinin kadının sorumluluğu olduğu anlamına gelmektedir. Bu
haktan erkek sigortalıların da yararlanabilmesi yerinde olacaktır. Bakım
görevinin kadına ait olduğu düşüncesiyle bakılsa dahi eşi vefat etmiş
ve bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu olan bir erkek, çocuğuna bakmak için çalışma hayatını terk etse
dahi bu haktan yararlanamamaktadır. Diğer taraftan, düzenlemenin
sadece “başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu olan” kadınları kapsaması da ayrı bir sorun alanıdır. Kadınlar, çocukları sağlıklı olsa
dahi çocuklarının bakımını üstlenmekte, bu nedenle çalışma hayatından uzak kalmaktadır. Çalışma hayatı dışında geçen bu sürelerin prim
ödeme gün sayısına eklenmesi ya da
yaş hadlerinden düşürülmesine yönelik bir düzenleme yoktur.
Sigortalının ölümü halinde geride kalan yakınları hak sahibi olarak nitelenmiştir. Bu kişilere ölüm
aylığı bağlanmaktadır. SSGSSK’nın
34‘üncü maddesine göre hak sahipleri; çalışmayan ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık al-

mayan dul eş, 18 yaşını, lise ve dengi
öğrenim görmesi halinde 20 yaşını,
yükseköğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmayan erkek çocuklar,
yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan kız çocukları ve anne babadır.
Kanun’da “dul eş” ifadesi kullanılmakta, hukukî eşitliğin sağlandığı görülmektedir. Ancak, mevcut
durumda, 2013 yılı itibariyle ölüm aylığı alan hak sahibi kadın eş sayısı
1,906,207 iken, erkek sahibi eş sayısı 43,298’dir (SGK,2013).
Erkek çocukların aylıklarının en
fazla 25 yaşına kadar verilmesi, kız
çocuklarının aylıklarının ise evlenmemeleri veya çalışmamaları durumunda ömürlerinin sonuna kadar
ödenmesi erkekleri çalışma hayatına atılarak, “ekmeğini kazanmaya”
zorlarken, kadınları çalışma hayatının dışına itmektedir. Durumun tersinden değerlendirilmesi de mümkündür. Kız çocuklarına uygulanan
olumlu ayrımcılık yoluyla, istihdama katılımda birçok engelle karşılaşan kadınların korunması sağlanmaktadır.
Tablo 4’te görüldüğü gibi 0-18 yaş
arasında hak sahibi erkek çocukların sayısı, hak sahibi kız çocuklarından fazladır. 18-25 yaş arasında hak
sahibi kız çocuğu sayısı hak sahibi erkek çocuğu sayısının iki katından daha fazladır. Bunun nedeni, kız
çocuklarının ortaöğrenim ve yükseköğrenime devam edememeleri nedeniyle hak sahibi sıfatını 18 yaşından sonra kaybetmeleridir.
Erkek çocukların evlenmeleri
hak sahipliği sıfatını kaybetmelerine
neden olmazken, kız çocukları için
evlenme, hak sahipliği sıfatını kay-
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Tablo4: Cinsiyet ve Yaşa Göre Ölüm Aylığı Alan Hak Sahibi Sayıları
Hak Sahibi Çocukların Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (2013)
Yaş
Aralıkları

Kadın
0-19		
20-24
25-64		

65+		
Toplam

TOPLAM (%)

4/a		4/b		4/c
Erkek

78.462
43.862
281.579

46.731
450.634

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek
14.628
8.698
6.674

76.578
24.642
12.719

30.940
20.002
130.728

30.347
8.289
3.625

14.748
13.166
131.256

505
114.444

30.470
212.140

152
42.413

67.111
226.281

2.228
32.228

Kadın
51
65
96

98
82

Erkek
49
35

4
2
18

Kaynak: SGK, 2013 İstatistik Yıllığı

betme nedenidir. Bunun arkasında yatan neden, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleridir. Ev geçindirmek
erkeğin görevi olduğu için erkek evlendiğinde ev geçindireceği için aylığı kesilmemekte, kız çocuğu evlendiğinde ise evi kocası geçindireceği
için aylığı kesilmektedir.
Avrupa ülkelerinde kız ve erkek
hak sahibi çocuklar arasında herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.
Tablo 5: Avrupa Ülkelerinde Çocuklarda Hak
Sahipliğinin Kaybedildiği Yaşlar

Ülke		
Almanya
Portekiz
Avusturya
Romanya
Bulgaristan
Hırvatistan
İtalya		
Macaristan
Yunanistan
İrlanda		
Hollanda
Polonya		

Genel
18
18
18
16
18
15
18
16
18
18
16
16

Öğrenci
27
27
27
26
26
26
26
25
24
24
21
18

Kaynak: ILO, World Social Security Report 20102011(http://www.ilo.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceId=15263)

Ölüm sigortasından sağlanan
haklardan bir diğeri de evlenme ödeneğidir. SSGSSK’nın 37’nci maddesi-

ne göre, “evlenmeleri nedeniyle, gelir
veya aylıklarının kesilmesi gereken
kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki
yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak
üzere evlenme ödeneği olarak peşin
olarak ödenmektedir.”
Evlenme ödeneğinin erkek çocuklarına verilmeyip sadece kız çocuklarına verilmesi tartışılan bir konudur. Evlenme ödeneği, evlenme
nedeniyle aylık veya geliri kesilecek
olan kız çocuğunu koruma amacıyla verilmektedir. Evlenmeleri durumunda erkek çocukların aylık veya
gelirleri kesilmediği, dolayısıyla herhangi bir gelir kaybına uğramadıkları
düşünüldüğünde düzenlemenin ayrımcılığa neden olduğunu söylemek
güçleşecektir. Ancak, evlenmeleri durumunda erkeklerin aylıklarının
neden kesilmediği konusu tartışmaya açıldığında karşımıza toplumsal
cinsiyet rolleri çıkacaktır.
Bakmakla Yükümlü Olunanlar
SSGSSK’nın 3’üncü maddesinde yapılan “bakmakla yükümlü olduğu kişi”
tanımında hak sahipliği tanımındaki
gibi bir ayrımcılık göze çarpmamakta-
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dır. Tanıma göre genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eşi, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim
veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi
ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve
evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu
tespit edilen evli olmayan çocuklarıdır.
Görüldüğü gibi tanımda kız çocuk-erkek çocuk ayrımı yapılmamıştır.
Ancak, ilk kez SSGSSK’ya göre
bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanan kız ve erkek çocukları herhangi bir ayrım olmaksızın
öğrenim durumlarına göre 18, 20, 25
yaşlarına kadar anne veya babaları
üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. SSGSSK yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunlar gereği bakmakla yükümlü olunan kişi
sıfatını taşıyan kız çocukları evlenene ya da çalışmaya başlayana kadar bu sıfatlarını kaybetmemektedir.
Bu kız çocukları, durumlarında değişiklik olsa dahi bu değişiklik ortadan kalktığında (boşandıklarında ya
da işten ayrıldıklarında) tekrar anne
veya babaları üzerinden yaş sınırı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı getirilmiştir.
Bu konuda erkek çocuklar için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
SONUÇ
Sosyal güvenlik sisteminde cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasında
patriarkal zihniyetin ve çalışma yaşamındaki eşitsizliklerin çok önemli
rolü vardır. Kadınların, çalışma ilişkisi
üzerine kurulmuş bir sosyal güvenlik sistemine gerçek anlamda dâhil

olmaları ancak istihdama katılımlarıyla mümkün olacaktır.
Genel olarak bakıldığında sosyal sigortadan sağlanan yardımlara
hak kazanma konusunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Sadece bu hükümler
dikkate alındığında sosyal güvenlik
sisteminin kadınları koruma altına
aldığı söylenebilir. Ancak “sigortalı sayılmayanlar” başlıklı madde ile
kadınların büyük bir bölümü sosyal
sigorta sistemi dışında kalmakta,
bu ayrıcalıklardan yararlanamamaktadır.
Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda olduğu gibi farklı çalışma şekillerine uygun olarak, Almanya’da hayata geçirilen “minijob” benzeri özel
uygulamalar ve bildirim yöntemleri geliştirilerek bu grupların sigortalı olmaları kolaylaştırılabilir.
Kadınları çalışma hayatından uzaklaştıran en önemli etken toplumsal
cinsiyet rolleridir. Bu nedenle, aile içi
sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşan kadınların istihdama katılımını artırmak için, Devlet
tarafından çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin sunulması veya teşvik edilmesi ve bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması sorunun çözümünde
önemli bir adım olacaktır.
Kadınların aile-iş uyumlaştırmasını
kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerde kadınlar arasında esnek çalışmayı yaygınlaştırmaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Esnek çalışma,
son yıllarda Türkiye’de de genel olarak
istihdamı ve kadın istihdamını artırmak için kullanılması düşünülen araçlardan biridir. Bu konuda sosyal güvenlik alanında yukarıda bahsedilen çeşitli
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düzenlemeler yapılmıştır. Kısmî süreli çalışmayı kolaylaştıracak ve güvencesizlikten arındıracak daha kapsayıcı düzenlemelerin diğer kurumlarla ve
kanunlarla eşgüdüm halinde hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
Avrupa’da neredeyse hiçbir ülkede bakmakla yükümlü olunan veya
hak sahibi çocukların, bu sıfatlarını kaybetmeleri konusunda kız-erkek ayrımı yapılmamaktadır. Hem
kız hem erkek çocukları belirli bir
yaştan sonra hak sahibi ve bakmakla yükümlü olunan sıfatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise erkek çocuklar, hak sahipliği sıfatını en fazla
25 yaşına kadar taşıyabilirken, kız
çocukları evlenmemeleri ya da çalışmamaları durumunda yaş sınırı olmaksızın ölüm aylığı almaya devam
etmektedir. Bu noktada, hak sahipliği konusunda Avrupa ülkelerine
benzer düzenlemeler yapılması, kadın-erkek eşitliğini sağlamak bir tarafa, kadınları daha eşitsiz bir konuma sokacaktır. Nitekim, 2008 yılında
bakmakla yükümlü olunan çocukların anne-babaları üzerinden genel
sağlık sigortasından yararlanmaları konusunda eşitlikçi bir yaklaşım
sergilenmek istenmiş ve daha önce
yaş sınırı olmaksızın bakmakla yükümlü olunan kişi sayılan kız çocuklarının da tıpkı erkek çocuklar gibi 25
yaşından sonra bu sıfatlarını kaybetmeleri konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte
kadınların eşlerine veya babalarına
bağımlı olmaktan kurtularak istihdama katılmaları da teşvik edilmiştir. Ancak, istihdama katılmak, sadece kadınların elinde değildir. Bu
konuda işverenlerin de irade ortaya

koymaları gerekmektedir.
Kadın istihdamını artırmak amacıyla kız çocuklarının hak sahipliği ve bakmakla yükümlü olunan
kişi sıfatlarını belirli bir yaştan sonra
kaybetmelerinin düzenlenmesi yerine, öncelikle kadın istihdamının artırılıp daha sonra bu düzenlemelerin
yapılması daha yerinde olacaktır.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bakıldığında da hem mevcut hak sahibi kız çocuklarının korunması hem de daha
eşitlikçi bir düzenleme yapılabilmesi
için, belirlenecek ileri bir tarihte(örneğin 2030) yürürlüğe girmek üzere, bakmakla yükümlü olunan kız
çocukları için uygulanan gelir testi yöntemi ara çözüm olarak önerilebilir. 25 yaşını dolduran kız çocukları
gelir testine tabi tutularak, aile içinde kişi başına düşen geliri belirli bir
düzeyin altında olan kız çocuklarının
hak sahipliği sıfatı korunurken, geliri
bu düzeyin üzerinde olan kız çocuklarının ölüm gelirleri/aylıkları kesilebilir.
SSGSSK’da, hukukî olarak cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik
bazı düzenlemelerin fiilî eşitsizliği
derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında, bazı düzenlemeler ise
ne hukukî eşitlikle ne de fiilî eşitlikle açıklanabilmektedir. Bunun en
açık örneklerinden birisi başkasının
bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılara sağlanan
haklardan aynı durumdaki erkek sigortalıların yararlanamamasıdır. Bu
hakkın kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın tüm sigortalılara tanınması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanun cinsiyet eşitliği
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ekseninde incelendiğinde, eşitsizliklerin arka planında patriarkal toplum
yapısı ve cinsiyete dayalı işbölümü olduğu görülmektedir. Ev içinde
ve çalışma hayatında kadının dezavantajlı konumu değişmediği, kadınlar eşlerine ya da babalarına bağımlı
olarak yaşamaya devam ettiği sürece, sosyal güvenlik alanında cinsiyet
eşitliğini sağlamak amacıyla yapılacak değişiklikler eşitsizliği daha da
derinleştirecektir.
Sonuç olarak sosyal güvenlik
mevzuatında eşitsizlik olarak ni-

telenebilecek durumlar, toplumsal
ve istihdamın yapısıyla çok yakından ilgilidir. Mevcut durumda, toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadın
istihdamının düşük olması, işsizlik, kadınlarda kayıt dışı çalışmanın
ve ücretsiz aile işçiliğinin yaygın olması, ev hizmetlerinde çalışanların
neredeyse tamamının kadın olması, işveren ve kendi hesabına çalışan kadın sayısının düşük olması gibi sorunlara sosyal güvenlik
mevzuatının çözüm bulması beklenemez.
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