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Özet 

Günümüz toplumsal ilişkiler sistemi içinde, ücretli emek sürecine dahil olan kadının sömürü koşulları, 

bir yandan sermayenin ihtiyaçları diğer yandan patriarkanın çizdiği sınırlar çerçevesinde belirlenmektedir. 

Kadının ev içi emeğinin görünmez kılındığı ve iş olarak görülmediği patriarkal kapitalizm koşullarında ev dışında 

ücretli emek sürecine dahil olan kadının sömürü koşulları da erkeklerden farklılaşmakta, patriarkanın kadın 

üzerinde yarattığı eşitsizlik ve baskı farklı biçimlerde görünür olmaktadır. Bu çalışmada, toplumsal ilişkilerin her 

aşamasında patriarkanın belirleyiciliğinin baskın olduğu ve kapitalist üretim ilişkilerinin geç dönemlerde 

yaygınlık kazanmaya başladığı bir toplum örneği olarak Van’da, ücretsiz-ev içi emek sürecinin yanısıra işgücü 

piyasasına katılarak ücretli emek sürecine dahil olan kadının sömürü koşulları tartışılmaya çalışılacaktır.  
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Giriş 

 
Kadın ve erkek kimlikleri arasında toplumsal düzlemde oluşturulmuş farklılıklara göndermede bulunan 

toplumsal cinsiyet kavramı, ayrımcı, eşitsiz; eşitsizlik ölçüsünde baskıya dayalı bir toplumsal düzeni tanımlar. 

Toplumsal cinsiyet kavramının göndermede bulunduğu ayrımcılık ve eşitsizlik, toplumsal ilişkilerin her 

düzeyinde yaygınlık kazanmış; kadın ve erkek arasında sistematik olarak yaratılan eşitsizlik tüm toplumsal 

ilişkilerin temeline yerleşmiştir (Savran, 2009).   

Kapitalist toplumlarda kadınlarla erkekleri bu eşitsiz ilişki içerisinde konumlandıran, kadınların 

toplumsal kaynaklara ulaşımını kısıtlayan ve erkeklerin kadınların emeğini, bedenini, cinselliğini denetlemesini 

ve sömürmesini olanaklı kılan, ataerkil ilişkiler sistemidir (Öztürk ve Dedeoğlu, 2011). Patriarkal kapitalizm 

olarak kavramlaştırılan bu sistem bir yandan kadını ev içi emekten sorumlu tutarak onu bu ücretsiz emek 

kategorisine hapseder ve görünmez kılar ücretli emeği erkek işi olarak dayatırken kadın ve erkek arasındaki bu 

eşitsizliği yeniden üretmekte, diğer yandan kadını gerektiğinde ücretli emek kategorisine çekmek üzere yedek 

işgücü olarak rezerve ederek kapitalist sistemin devamlılığını sağlayacak koşulları yeniden üretmektedir (Savran, 

2009; Öztürk, 2011).  

Patriarkanın kadına yüklediği görevler nedeniyle kadınların büyük çoğunluğu, işgücü piyasasınına 

katılamayıp üretim sürecinin dışında kalırken, bu sürece dahil olan, ücretli emek kategorisine giren işler yapan 

kadınlar üretim sürecinde bu sistemin koyduğu sınırlar çerçevesinde varolabilmektedirler. Ev içi emeği 

görünmez kılınan kadın, ücretli emek sürecinde de aynı değer yargılarının belirleyiciliği altında varolmakta, 



2 

 

patriarkal değer yargılarının izin verdiği ölçüde sermayenin ihtiyaçları uyarınca yer almakta; eşit işe daha düşük 

ücret, cam tavan uygulaması, kimi zaman yapılan iş dışında kadın işi olarak görülen diğer işlerin yaptırılması, 

kimi zaman cinsel tacize kadar varan pek çok konuda baskıya,  eşitsizliğe ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. 

Ancak işgücü piyasasına giren kadının maruz kaldığı eşitsizlik ve baskı, ücretli emek sürecinde maruz kalınanla 

sınırlı kalmamaktadır. Pek çok durumda, kadın ev dışındaki üretim süreci içerisinde elde ettiği gelire dahi sahip 

olamamakta; gelir baba ya da eş olmak üzere erkek tarafından ele geçirilerek kadına kendi emek gücünün 

yeniden üretimini sağlayacak bir minumum düzey yeterli görülmektedir. Yine, patriarkanın kadına yüklediği ev 

içi emek sorumluluğu devam etmekte, kadının ev dışı emek sürecinin yoğunluğu farketmeksizin, ev içi emek 

süreci hergün yeniden tekrarlanarak devam etmektedir.  

Bu çalışmada, kapitalist sömürü koşulları altında, kadınlar üzerinde baskı ve eşitsizlik yaratan patriarkal 

değer yargılarının baskın olduğu toplumlarda, ev dışı/ücretli emek sürecine dahil olan kadınların işgücü 

piyasasındaki ücretli emek süreci ve ev içi emek süreci ele alınmaya çalışılarak patriarkal kapitalizmin kadın 

emeği üzerindeki sömürüsü ve denetimi ortaya konulmaya çalışılmakta, bu amaçla patriarkanın toplumsal 

hayatın bütününde günümüz “batı” toplumlarında olduğundan daha belirleyici olduğu bir toplumda kadın 

emeği ele alınmaktadır. 

 

1. Türkiye Emek Piyasasında Kadın 

Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan kadınlar, toplam 25 milyon 641 bin kişilik 

işgücünün yüzde 28,8’ini, toplam istihdamın ise yüzde 28,4’ünü oluşturmaktadır. Kadınların işgücü ve toplam 

istihdam içindeki payı kentsel alanlarda daha düşük iken, kırsal alanlarda 15 yaş üstü nüfusun yarısından 

fazlasını oluşturan kadınlar toplam 8 bin 536 kişilik işgücünün de yüzde 35’ini oluşturmakta; istihdamdaki 

payları yüzde 36 olmaktadır. Türkiye gibi, tarım kesiminin belli coğrafi alanlarda halen belirli ölçülerde önemini 

koruduğu ülkelerde, kadınların kırsal alanlarda genellikle küçük çaplı aile işletmelerinde istihdam olanakları, bu 

alanlarda kadınların işgücü ve istihdamdaki payının artmasına yol açmaktadır. 

Tablo 1: 2010 Yılında Nüfus, İşgücü ve İstihdamın Cinsiyetlere Göre Dağılımı (%) 

  Türkiye Kent Kır 

  Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

15+ Nüfus 50,9 49,1 50,6 49,4 51,5 48,5 

İşgücü 28,8 71,2 25,7 74,3 35,0 65,0 

İstihdam 28,4 71,6 24,4 75,6 36,0 64,0 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Türkiye, işgücüne katılım oranı ve istihdam oranının hem kadın hem erkekler açısından gelişmiş ülke 

ortalamalarının oldukça altında; işsizlik oranının yüksek seyrettiği bir ülkedir. 2010 Yılında OECD ülkelerinde 

ortalama toplam işgücüne katılım oranı yüzde 73,4’tür ve bu oran kadınlarda yüzde 44’tür. Aynı şekilde, toplam 

istihdam oranı yüzde 67,3 ve kadınlarda istihdam oranı yüzde 58,8; toplam işsizlik oranı ortalama yüzde 8,3 ve 

kadınlarda işsizlik oranı yüzde 8,1’dir (OECD, 2011). OECD Ülkelerinde kadınlarda özellikle işsizlik oranının, 

Türkiye’deki durumun aksine ortalamanın altında olduğu gözlenmektedir. Ancak Türkiye’de hem işgücüne 

katılım oranı ve istihdam oranı kadınlarda erkeklere oranla –yaklaşık üçte bir düzeyinde- daha düşük hem de 
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işsizlik oranı daha yüksektir. Bu durum kentsel alanlarda daha sorunlu bir hal alırken kırsal kesimde tarım 

kesiminin sağladığı olanaklarla kadınlar daha fazla işgücüne dahil olmakta, istihdam alanları genişlemektedir. 

Türkiye genelinde erkeklerden daha yüksek olan kadın işsizlik oranının kentsel alanlara gidildikçe erkeklerden 

daha fazla artış göstermesi de yine tarım kesiminin kadınlar için halen önemli bir istihdam alanı olması ile 

bağlantılıdır.  

 

Tablo 2: 2010 Yılında Türkiye Emek Piyasasına İlişkin Çeşitli Göstergeler 

    
İşgücüne Katılım 

Oranı (%) 
İstihdam Oranı 

(%) 
İşsizlik Oranı 

(%) 
Tarım-Dışı İşsizlik Oranı 

(%) 

Türkiye 

Toplam 48,8 43,0 11,9 14,8 

Kadın 27,6 24,0 13,0 20,2 

Erkek 70,8 62,7 11,4 13,2 

Kent 

Toplam 46,8 40,1 14,2 14,6 

Kadın 23,7 19,3 18,7 19,9 

Erkek 70,4 61,5 12,6 12,9 

Kır 

Toplam 53,5 49,6 7,3 15,9 

Kadın 36,3 34,7 4,6 22,2 

Erkek 71,6 65,4 8,7 14,7 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Geçmiş onyıllarda kırsal kesimde tarım sektörünün sağladığı olanaklar çerçevesinde işgücüne ve istihdama dahil 

olan kadının kırsal kesimdeki çözülme ile birlikte işgücüne katılımı düşüş göstermektedir.
1
 Kadının birincil “iş”ini 

ev işleri ve çocuk bakımı olarak gören ve kadını erken yaşlardan itibaren bu birincil işe hazırlayarak ücretli emek 

sürecine yabancı kılan ve yüklediği sorumluluklar ile kadına kendisini yetiştirmesi ya da ücretli emek sürecine 

dahil olacak zaman bırakması ölçüsünde ev içi emek sürecine mahkum eden egemen patriarkal değer yargıları, 

bu anlamda kadının işgücüne ve istihdama  katılımını etkilemektedir (Ulutaş, 2009).  

 

1.1 Sektörel Dağılım 

Türkiye genelinde kadınların önemli bir kısmı kırsal kesimde tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak 

istihdam edilirken
2
 bir diğer önemli bölümü kentsel alanlarda hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. 

Türkiye genelinde kadınların daha büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilirken erkeklerin önemli 

bir kısmı (yüzde 51,4) hizmetler sektöründe, ikinci önemli kısmı (yüzde 20,2) imalat sanayiinde istihdam 

edilmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilen erkeklerin oranı yüzde 18,3 ile sınırlı kalmaktadır (TÜİK, 2011).  

Türkiye genelinde kadınların tarım sektörünün yanısıra hizmetler sektöründe istihdam edilen kısmı 

önemli oranlardadır. 1990’lar boyunca kırsal kesimdeki çözülmenin hız kazanması ile tarım sektörünün istihdam 

yaratma açısından önemini yitirmeye başlaması, sanayi sektörünün yetersiz istihdam yaratma kapasitesi, iş 

                                                 
1
 Türkiye genelinde kadınlarda işgücüne katılım oranı 1990 yılında yüzde 34.2; 1995 yılında yüzde 30,9; 1999 

yılında yüzde 30; 2002 yılında yüzde 27,9 ve 2005 yılında yüzde 23,3’tür (TÜİK, 2011). 
2
 2010 Yılında Türkiye genelinde kadınların yüzde 35,2’si ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilmektedir. 

Tarım kesiminde ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadınların oranı yüzde 76’dır (TÜİK, 2011). 
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arayan kitlelerin ucuz işgücü ihtiyacı içindeki hizmetler sektörüne yönelmesine neden olmuştur
3
. Aynı eğilim 

kadın istihdamı açısından da geçerli olmuş, -1990’ların sonunda halen kadın istihdamındaki önemini korusa da- 

tarım sektöründe istihdam oranı düşüş gösteren kadınların daha ağırlıklı bir bölümü hizmetler sektörüne 

yönelmiştir. 

Şekil 1: Türkiye Genelinde Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı, 2010 (%) 

 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Kadın ve erkek istihdamının Türkiye genelindeki dağılımı, kadınların büyük kısmının –ücretsiz aile işçisi olarak- 

istihdam edildiği kırsal kesimler dışarıda bırakılıp, kentsel alanlar tek başına değerlendirildiğinde 

farklılaşmaktadır. Kentsel alanlarda kadınların ağırlıklı kısmının hizmetler sektöründe istihdam edildiği, imalat 

sanayinin kadınlar için ikinci bir istihdam alanı haline geldiği gözlenmektedir. Aynı olgu erkekler için de 

geçerlidir. Kentsel alanlarda istihdam edilen erkeklerin yüzde 60,4’ü hizmetler sektöründe istihdam edilirken 

yüzde 25’i imalat sanayiinde, yüzde 9’u ise inşaat sektöründe istihdam edilmektedir.   

Şekil 2: Kentsel Alanlarda Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı, % (2010) 

 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Kentsel alanlarda istihdam edilen kadınların en fazla yoğunlaştığı alan, uzun saatler ayakta durma, 

sürekli müşteri ile ilgilenme gibi yoğun emek isteyen fakat getirisi oldukça düşük olan, çoğunluğunu hazır giyim 

mağazaları ya da AVM’lerin oluşturduğu toptan ve perakende ticarettir. Kadınların bir diğer önemli kısmı eğitim 

sektöründe istihdam edilirken sağlık işleri ve sosyal hizmetlerde istihdam edilen kadınların oranı üçüncü ağırlıklı 

alanı oluşturmaktadır.  

                                                 
3
 1989 Yılında toplam istihdamda tarım sektörünün payı yüzde 47,4; sanayi sektörünün payı yüzde 15,6; 

hizmetler sektörünün payı yüzde 31,8’dir. Aynı oranlar 1999 yılı için sırasıyla yüzde 40,2; yüzde 17,2 ve yüzde 

36,5’tir (TÜİK, 2011) 
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Şekil 3: Hizmetler Sektöründe İstihdam Edilen Kadınların Alt Sektörlere Göre Dağılımı, % (2010, Kent) 

 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Ancak kadınların bu alanlarda bu oranlarda istihdam ediliyor olmaları eğitimci ya da doktor, hemşire 

oldukları anlamına gelmemektedir. Bu alanlarda istihdam edilen kadınlar arasında en üst kademeden en alt 

kademeye kadar çalışan vardır. Bununla birlikte kadınların teknik bilgi gerektiren bilgi ve iletişim gibi alanlara ve 

ağır beden emeği gerektiren depolama ya da ulaştırma gibi alanlara daha az yöneldiği gözlenmektedir.  

 

1.2.  Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

Türkiye genelinde istihdamdaki kadınların yarıdan fazlasını (yüzde 53,1) lise altı eğitimlilerin 

oluşturduğu, ikinci ağırlığı ise yükseköğrenim mezunu kadınların (yüzde 19,8) oluşturduğu gözlenmektedir. Okur 

yazar olmayan kadın istihdamı toplamın yüzde 12’sini oluştururken toplam kadın istihdamında en düşük ağırlığı 

mesleki lise mezunu kadınlar yüzde 6,8 ile oluşturmaktadır. Türkiye genelinde istihdam edilen erkeklerin eğitim 

düzeyi ile karşılaştırdığında temel farklılık okuryazar olmayanlar ve yükseköğrenim mezunları açısından 

oluşmaktadır. İstihdam edilen erkeklerin kadınlara –ve diğer eğitim düzeyindeki erkeklere- göre oldukça küçük 

bir ağırlığı (yüzde 1,9) okuryazar değilken, kadın istihdamı içinde yükseköğrenim mezunlarını oluşturan pay 

erkeklerde yüzde 14,5’e gerilemekte; lise, meslek lisesi ve özellikle lise altı eğitimlilerin payı artış 

göstermektedir (sırasıyla yüzde 10,9, yüzde 10,8 ve yüzde 62) (TÜİK, 2011). 

Okuryazar olmayan kadın çalışanların, okuryazar olmayan toplam istihdamın yüzde 71,3’ünü 

oluşturuyor olması ve -yükseköğrenim mezunu kadınların toplam kadın istihdamındaki oranının, erkeklerdeki 

orandan daha yüksek olmasına rağmen- toplam yükseköğrenim mezunları içinde kadınların payının yalnızca 

yüzde 35,2 olması, okur yazar olmayı gerektirmeyen işlerde kadınların erkeklerden daha fazla; yüksek eğitim 

düzeyi gerektiren işlerde ise erkek çalışanların, kadın çalışanlardan yaklaşık üç kat daha fazla istihdam edildiğini 

göstermektedir. 

Özellikle okuryazar olmayan kadınların istihdamdaki oranını önemli ölçüde etkileyen kırsal alanlar 

dışarıda bırakılarak yalnızca kentsel alanlar genelinde bir değerlendirme yaptığımızda ise, kentsel alanlarda 

istihdam edilen kadınların büyük çoğunluğunın (yüzde 41,2) lise altı eğitimlilerden oluştuğu, Türkiye genelinde 

daha yüksek olan bu kesimin oranının kentsel alanlarda düşüş gösterdiği gözlenmektedir. Bununla birlikte 

istihdam edilen kadınların ikinci önemli bölümü oluşturan yükseköğrenim mezunlarının oranının kentsel 
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alanlarda doğal olarak yükseldiği (yüzde 32,3), Türkiye genelinde yüzde 12’lik bir paya sahip olan okur yazar 

olmayan kadınların oranının ise yüzde 3,9’a gerilediği gözlenmektedir (Bkz. Şekil 4). 

Şekil 4: Kadın İstihdamının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, % (2010, Kent). 

 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır.  

Bununla birlikte kentsel alanlarda, hem okur yazar olmayan erkeklerin hem de yükseköğrenim mezunu 

erkeklerin toplam erkek istihdamı içindeki payının kadınların paylarına oranla küçüldüğü (sırasıyla yüzde 1,1 ve 

yüzde 18,2) gözlenmektedir. Toplam okur yazar olmayan istihdamda kadınların payının yarıdan fazla (yüzde 

54,1) ve toplam yükseköğrenim mezunu istihdamda kadınların payı yaklaşık üçte bir (yüzde 36,4) olması da 

Türkiye geneli ile paralel olarak kentsel alanlarda yüksek eğitim gerektiren işlerde ağırlıklı olarak erkeklerin, 

okur yazarlık dahi istemeyen işlerde kadınların ağırlıklı olarak istihdam edildiğini göstermektedir. Erkeklerde lise 

altı eğitimli erkeklerin payları aynı paydaki kadınlara oranla büyürken (yüzde 56,1), mesleki veya teknik lise 

mezunu erkeklerin payı (yüzde 12,3) küçülmektedir.  

 

1.3.  Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

Türkiye genelinde ev dışı emek sürecinde yer alan kadınların en fazla yoğunlaştığı meslek nitelikli tarım 

hayvancılık orman ve su işleri (yüzde 32,6) iken bu oran kırsal alan dışarıda bırakıldığında ve kentsel alanlarda 

çalışan kadınlara bakıldığında yoğunlaşılan meslek büro ve müşteri hizmetleri olmaktadır. Kentsel alanlarda 

ücretli bir işte çalışan kadınların ağırlıklı bir diğer ağırlıklı bölümü nitelik gerektirmeyen işlerde ve satış elemanı 

olarak çalışırken kanun yapıcılar ve üst düzey yönetici olarak çalışan kadınların toplam kadın çalışanlar içindeki 

payı yalnızca yüzde 4,7’dir. Kentsel alanlarda çalışan erkekler arasında kanun yapıcılar ve üst düzey müdürlerin 

payı ise yüzde 12,4’tür  (TÜİK, 2011). 
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Şekil 5: Toplam Kadın İstihdamının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı, % (2010, Kent) 

 

Kaynak: TÜİK 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Erkek çalışanların yoğunluklu bölümü (yüzde 19,8) sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlardan oluşurken, 

bir diğer ağırlıklı bölümü (yüzde 15,1) tesis ve makine operatörlüğü yapmakta; erkeklerin daha sınırlı bir 

bölümü, kadınların ağırlıklı bölümünün istihdam edildiği büro ve müşteri hizmetleri (yüzde 6,8) ya da nitelik 

gerektirmeyen işlere (yüzde 13,2) yönelmekte hemen hemen eşit bir oranı (yüzde 15,5) hizmet ve satış elemanı 

olarak çalışmaktadır (TÜİK, 2011).  

Meslek grupları içinde kadın ve erkek çalışanların paylarına bakıldığında kadınların profesyonel meslek 

mensupları (yüzde 41)  ve yardımcı profesyonel meslek mensupları (yüzde 33) içinde, göreli olarak önemli 

sayılabilecek oranlarda yer alıyor olsalar da erkek çalışanların kanun yapıcılar ve üst düzey yöneticiler grubunda 

istihdam edilenlerin yüzde 89’unu oluşturuyor olması, bu meslek grubunun yüksek eğitim düzeyi gerektiriyor 

olması ve kadın işgücünün büyük çoğunluğuna toplumsal cinsiyet rolleri gereğince küçük yaşlardan itibaren 

eğitim için daha sınırlı kaynak ve zaman bırakılması, lise öğrenimi ya da yükseköğrenim görememesi ya da 

yükseköğrenime devam edememeleri bir yana, yüksek eğitim düzeyine sahip kadınların da çalışma yaşamında 

üst yönetim kademelerine ulaşmada ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kaldıklarını, bir diğer deyişle “cam tavan”
4
 

uygulamasına maruz kaldıklarını göstermektedir.  

 

1.4.  İşteki Duruma Göre Dağılım 

Türkiye genelinde ev dışı emek sürecinde yer alan kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 50,7) ücretli ya 

da yevmiyeli olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte kadınların önemli bir diğer kısmı (yüzde 35,7) ise ücretsiz aile 

işçisi olarak istihdam edilmekte, kendi hesabına çalışan kadınların oranı ise yüzde 12,8 düzeyinde kalmaktadır. 

                                                 
4
 “Cam tavan” kavramı, cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık konularından biri olan terfi ayrımcılığını açıklamak 

için kullanılmaktadır (Parlaktuna, 2010) 
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İstihdam edilen erkeklerin ise kadınlara oranla daha ağırlıklı kesiminin (yüzde 65) ücretli veya yevmiyeli olarak 

çalıştığı, kendi hesabına çalışan erkeklerin oranının (yüzde 23) kadınların yaklaşık iki katı olduğu, ücretsiz aile 

işçisi olarak çalışan erkeklerin ise kadınlara oranla oldukça düşük kaldığı (yüzde 5,1) gözlenmektedir.  

Türkiye genelinde kadın istihdam biçimindeki bu genel eğilim, kentsel alanlar tek başına 

değerlendirildiğinde farklılaşmaktadır. Kentsel alanlarda ücretli ya da yevmiyeli olarak çalışan kadınların payı 

büyürken (yüzde 78,2) ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadınların oranı (yüzde 8,8), kırsal kesimin 

değerlendirme dışı bırakılması ile, doğal olarak küçülmektedir. Kentsel alanlarda tarım kesiminin de dışarıda 

bırakılmasıyla, ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadınların oranı yarı yarıya düşüş göstermekte, ücretli ya 

da yevmiyeli olarak çalışan kadınların istihdamdaki kadınlara oranı yükselmektedir.  

 

Şekil 6: Tarım-Dışı Sektörde Kadın İşgücünün İşteki Duruma Göre Dağılımı, % (2010, Kent) 

 

Kaynak: TÜİK, 2011 verilerinden hesaplanmıştır. 

Ücretli ya da yevmiyeli çalışma -kentsel alanlarda tarım dışı sektörde- erkek çalışanlar arasında da 

ağırlıklı olarak (yüzde 78,1) gözlenen bir istihdam şekli olmakla birlikte, erkek çalışanlarda kendi hesabına 

çalışma (yüzde 11,9) ve özellikle işveren statüsünde çalışma (yüzde 8,4) oranı kadınlarla karşılaştırıldığında 

önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu alanlarda, işveren statüsünde çalışan toplam 964 bin kişinin yalnızca 67 bin 

kişilik bir bölümü (yüzde 7) kadınlardan oluşurken, kendi hesabına çalışanların da yine sadece yaklaşık beşte biri 

(yüzde 21,2) kadınlardan oluşmaktadır (TÜİK, 2011).  

 

2. Van Emek Piyasasında Ücretli Kadın Emeği 

Van işgücü piyasasına ilişkin ayrıntılı bir analiz yapabilmek, özellikle kadın işgücüne ilişkin bir analiz 

yapabilmek için yeterli veri bulunmamaktadır. TÜİK’te yayınlanan istatistikler Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinin 

tümünü kapsayan bölgesel bazda bilgi vermekte, Van’a ilişkin ayrıntılı bilgi sunmamaktadır. Van’a ilişkin 

TÜİK’ten edinebildiğimiz veriler yalnızca toplam işgücüne katılma oranı, toplam istihdam oranı ve toplam işsizlik 

oranı olarak sınırlanmaktadır. Buna göre, 2010 yılında işgücüne katılım oranı yüzde 45 olan Van’da işsizlik oranı 

yüzde 17,2 ve istihdam oranı yüzde 37,3’tür (TÜİK, 2010). Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında, işgücüne katılım 

oranının hem kentsel alanlardaki hem de Türkiye genelindeki oranlardan düşük olduğu, işsizlik oranının Türkiye 

ortalamasından oldukça yüksek olduğu ve istihdam oranının kentsel alanlardaki ve Türkiye genelindeki istihdam 

oranından oldukça düşük kaldığı gözlenmektedir (Bkz, tablo).  
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Van, Hakkari, Bitlis, Muş İllerini kapsayan bölge genelinde toplam istihdamın yüzde 38,3’ü tarım 

kesiminde istihdam edilmektedir ve bunun yüzde 55,3’ü ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken, yüzde 39,6’sı 

işveren ya da kendi hesabına çalışmaktadır. Yüzde 61,7’lik kesimin istihdam edildiği tarım dışı sektörde istihdam 

edilenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 72,2) ise ücretli veya yevmiyeli olarak çalışmaktadır (TÜİK, 2010). Van’da 

tarım ve tarım dışı sektörde istihdamın genel yapısının, bölgenin en büyük ve işgücü piyasasının en gelişmiş il 

olması nedeniyle bölgenin temel yapısını belirleyici olduğu gözönüne alınırsa, Van’da tarım dışı sektörlerde 

istihdam edilenlerin oldukça büyük kısmının ücretli veya yevmiyeli olarak çalıştığı söylenebilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2009 yılında Van İl sınırları içindeki kamu ve özel sektöre dahil 

çeşitli işletme büyüklüğüne sahip 904 işyeri ile yaptığı anket Van İşgücü piyasasında çalışan erkek ve kadın 

işçilerin çalışılan sektörden yapılan işlere kadar, işgücü piyasasının yapısına ve kadın istihdamının niteliğine 

ilişkin bir görüntü çizebilmek için yeterli sayısal veri sunmaktadır. TÜİK (2010)’in yayınladığı bir raporda 2009 

yılında Van’da 27 bin 442 işyeri olduğu belirtilmektedir. ÇSGB (2009)’nın toplam işyerlerinin yüzde 3,3 üne 

ulaşan bu çalışmasından yararlanarak yaptığımız hesaplamalara göre Van işgücü piyasasında istihdamın ve 

kadın çalışanların genel yapısına ilişkin temel özellikler aşağıda özetlenmektedir. 

 

2.1. Sektörel Dağılımı 

Toplam istihdamın büyük kısmının (yüzde 71,2) hizmetler sektöründe istihdam edildiği Van’da, 

istihdam yaratma kapasitesi açısından inşaat sektörü ikinci ve sanayi sektörü üçüncü sektör olma özelliği 

göstermektedir. Tarım sektörünün ise tarımsal faaliyetlerin kırsal alanlarda küçük aile işletmelerinde 

gerçekleştiriliyor olması ve kentsel alanlarda tarımsal faaliyetlerin işletme düzeyinde yapılmıyor olması 

nedeniyle istihdam yaratma olanağı oldukça sınırlı kalmaktadır. 

Şekil 7: Van’da Toplam İstihdamın Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: ÇSGB, 2010 

İstihdamın yoğunlaştığı hizmetler sektöründe çalışanların önemli kısmı toptan ve perakende ticaret (yüzde 

26,5), kamu yönetimi savunma ve zorunlu sosyal güvenlik (16,4), diğer toplumsal sosyal ve kişisel faaliyetler 

(12,8), ulaştırma depolama haberleşme (12,2) ve gayrimenkul kiralama faaliyetlerinde (10,6) istihdam 

edilmektedir. Toplam istihdamda göreli olarak düşük paya sahip olan sanayi sektöründe yaratılan istihdamın 

yüzde 88.3’ü ise imalat sanayiinde sağlanmaktadır.  
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İl genelinde hizmetler sektöründe yoğunlaşan istihdamda kadınların payı yalnızca yüzde 10,7’dir ve 

Türkiye kentsel alanlar genelinde kadınların yüzde 24,4 olan oranının oldukça altındadır. Bir diğer deyişle 

Türkiye genelinde kentsel alanlarda çalışan her dört kişiden 1’i kadın iken Van işgücü piyasasında çalışan her on 

kişiden yalnızca 1’i kadındır. Bu oran, hizmetler sektöründe yüzde 12,5; imalat sanayiinde yüzde 10,5 (sanayide 

yüzde 9.9), inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve tarım sektöründe yüzde 4,4’tür.  

Şekil 8: Van’da Toplam İstihdamın Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

 

Kaynak: ÇSGB, 2010 

Kadınların oldukça büyük bir çoğunluğu (yüzde 95’i) 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 

yoğunlaşmakta; 1-9 istihdamlı işyerlerinde çalışan kadınların toplam içindeki oranı yüzde 8,5 ve 10 kişiden daha 

fazla işçi çalışan işyerlerinde kadınların oranı yüzde 10,9 gibi sınırlı bir seviyede kalmaktadır.  

Şekil 9: Van’da Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: ÇSGB, 2010 

Kadınların ağırlıklı bölümü, toplam istihdamdaki ve Türkiye kentsel alanlar genelindeki eğilime paralel 

olarak hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkek çalışanlar için inşaat sektörü önemli bir istihdam alanı (yüzde 

16,6) olmakla birlikte sektörün kadınlar için istihdam yaratma kapasitesinin oldukça sınırlı olması, ücretli emek 

sürecine dahil olmak amacıyla piyasaya yönelen kadınların büyük kısmının hizmet ve satış ya da büro ve müşteri 

hizmetleri gibi alanlara, hizmetler sektörüne yönelmelerine neden olmaktadır. Bunun yanısıra, Türkiye kentsel 

alanlar genelinde çalışan kadınların dörtte birine yakınının (yüzde 22,8) imalat sanayiinde istihdam ediliyor 

olmasına karşılık Van’da sanayinin yeterince gelişmemiş olması, sektörde hem kadın hem erkek çalışanların 

yeterli istihdam olanağı bulamamasına; kadınların yalnızca yüzde 10’unun imalat sanayiinde istihdam 

edilmesine neden olmaktadır (bu oran erkekler için yüzde 11,8’dir). 

Hizmetler sektöründe göreli olarak daha kolay ücretli iş olanağı bulan kadınlar, bir diğer deyişle Van 

işgücü piyasasında çalışan kadınların yüzde 83’ü Türkiye kentsel alanlar genelinde hizmetler sektöründe çalışan 

10,7 

89,3 

2009 

Kadın (%) 

Erkek (%) 

83,3 

5,3 
0,7 

10,2 

2009 Hizmetler Sektörü 

İnşaat 

Tarım ormancılık 
Avcılık ve Balıkçılık 

Sanayi 



11 

 

kadınların çalıştıkları alanlara paralel olarak sağlık işleri ve sosyal hizmetler, toptan ve perakende ticaret, diğer 

toplumsal sosyal ve kişisel faaliyetler ve eğitim gibi alanlarda istihdam edilmektedir.  

Şekil 10: Van’da Hizmetler Sektöründe Kadın İstihdamının Alt Sektörlere Göre Dağılımı (%) 

 

Bununla birlikte kadınların ağırlıklı kısmının istihdam edildiği bu alanlarda bile toplam istihdamda 

kadınların payının oldukça düşük olması, Van işgücü piyasasında yüzde 89 gibi yüksek bir oranda gözlenen erkek 

ağırlıklı yapının kadın çalışanların yoğunlaştığı alt sektörlerinde de varolduğunu, hemen her sektörde ve 

işyerinde erkek çalışanların ağırlıkta olduğunu göstermektedir. Kadınların yaklaşık dörtte birinin ücretli iş alanı 

olan sağlık işleri ve sosyal hizmetler, hemşireliğin kadın mesleği sayılmasından dolayı (İşkur’un araştırmasında 

yer alan toplam 123 hemşirenin 122’si kadındır) toplam sektör istihdamında yüzde 42,5’lik bir kesimi kadınların 

oluşturması istisna sayılırsa, kadınların ağırlıklı kısmının çalıştığı diğer tüm sektörlerde toplam istihdamda kadın 

istihdamının payı oldukça düşük kalmaktadır. Toplam istihdamda kadın çalışanların göreli olarak yüksek olduğu 

diğer birkaç sektör eğitim (yüzde 25,4), mali aracı kurumların faaliyetleri (yüzde 18,4) ve diğer toplumsal sosyal 

kişisel faaliyetler (yüzde 16,1) alt sektörleri ve kadın istihdamının toplamdaki payının en düşük olduğ sektörler 

gayrimenkul kiralama faaliyetleri (yüzde 4,8) ve ulaştırma depolama ve haberleşme (yüzde 7)’dir. 

 

2.2.  Meslek Gruplarına Göre Dağılım 

Araştırmaya kapsamında yer alan işyerlerinde ücretli bir işte çalışanların yüzde 13,9 gibi göreli olarak 

büyük kısmının temizlik işçisi olarak çalıştığı Van işgücü piyasasında kadınların da ağırlıklı bölümü temizlik işçisi 

olarak çalışmaktadır. Kadınların temizlik işçiliğinin ardından büro memurluğu, hemşirelik, sekreterlik gibi işlerde 

yoğunlaştığı gözlenmektedir.  

Şekil 11: Van İşgücü Piyasasında İstihdam Edilen Kadınların Çeşitli Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 
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Van’da kadınların yüzde 22,2’sinin büro memuru ve sekreterler olarak büro ve müşteri hizmetlerinde 

çalıştığı ve bu oranın Türkiye ortalamasından yüksek olduğu; temizlik ve beden işçiliğini nitelik gerektirmeyen 

işler olarak birlikte değerlendirdiğimizde Van’da kadınların yüzde 28,8’inin bu tür mesleklerde çalıştığı ve bu 

oranın da Türkiye ortalamasından oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir.  

Büro memurluğu ve sekreterlik gibi işlerde çalışanların oldukça büyük kısmı (bu oran sekreterlikte 

yüzde 83,6, büro memurluğunda yüzde 75,9’dur) kadınlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte motorlu araç 

sürücülüğü, depo hamallığı, bekçilik, motorlu araç tamirciliği gibi alanlarda çalışan kadın yoktur. Kadınlar ayrıca 

endüstriyel otomasyon teknisyenliği (yüzde 42,6), sağlık memurluğu (yüzde 41,1), tıp doktorluğu (yüzde 35,1) 

ve bilgisayar işletmenliği (yüzde 25,5) gibi mesleklerde de toplam istihdam içerisinde önemli sayılabilecek 

oranlarda yer almaktadırlar. 

İstihdam edilen erkeklerin ise ağırlıklı kısmının temizlik (yüzde 13,2), genel (yüzde 12,9) ve inşaatta 

(10,4) olmak üzere beden işçisi olması ve ardından sırasıyla şoförlük, satış elemanlığı ve temizlik işçiliği gibi 

işlerde yoğunlaşılıyor olması, Van işgücü piyasasında istihdam edilen hem kadın hem erkek çalışanların büyük 

kısmının nitelik gerektirmeyen, düşük vasıflı işlerde istihdam ediliyor olduklarını göstermektedir. 

 

3. Kadının Ücretli ve Ücretsiz Emek Sürecinin Analizi 

Çalışma kapsamında, Van kent merkezinde hizmetler sektöründe ücretli bir işte çalışan toplam 148 

kadın çalışanla anket yapılmış, kadınların yaş gruplarından eğitim düzeylerine, çalışılan işyerinin faaliyet 

alanından yapılan işe, çalışma süresinden fazla mesai süresine, elde edilen gelir ve sosyal güvenceye kadar i) 

kadının ücretli emek sürecine ilişkin koşulları açıklığa kavuşturmayı amaçlayan; ii) çalışma süreci sonunda elde 

ettiği gelirine ne ölçüde sahip olabildiğini açıklığa kavuşturmayı amaçlayan ve  işgücüne dahil olarak bir gelir 

elde eden bu kadınların iii) ev içi emek sürecini anlamaya yönelik çeşitli sorular sorulmuştur.  Dolayısıyla, 

çalışmadan elde edilen bulgular; i) Kadının ev dışı – ücretli emek koşulları ve gelir düzeyine ilişkin bulgular, ii) 

Kendi gelirine sahip olabilme iii) Kadının ev içi –ücretsiz emek süreci olmak üzere üç temel düzeyde 

değerlendirilecektir. 
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3.1.  Ankete Katılan Kadınların Çalıştıkları Faaliyet Kolları, İşteki Durum, Yaş, Medeni Durum ve 

Eğitim Düzeyine İlişkin Temel Bilgiler 

Görüşülecek kadınlar Van kent merkezinde, kadınların hizmetler sektöründe ücretli iş statüsünde 

çalıştıkları faaliyet kollarına göre dağılım esas alınarak rastgele örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Ankete 

katılan kadınların çalıştıkları faaliyet alanları uygun olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Faaliyet Alanı Ücretli Bir İşte Çalışan Kadın Sayısı  (%) 

Toptan ve Perakende Ticaret 53 35,8 

Eğitim 22 14,9 

Finans ve Sigortacılık Faaliyetleri 22 14,9 

Sağlık Hizmetleri 19 12,8 

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri 18 12,2 

Bilgi ve İletişim / Ulaşım 10 6,8 

Teknik ve Mesleki Faaliyetler 4 2,7 

 

Görüşülen kadınların ücretli emek pozisyonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Ücretli İş Statüsü Kadın Sayısı % 

Hizmet ve Satış Elemanı 68 45,9 

Büro ve Müşteri Hizmetleri 17 11,5 

Eğitimci 16 10,8 

Uzman / Şef 12 8,1 

Sağlık Personeli 8 5,4 

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 8 5,4 

Üst Düzey Yönetici / Müdür 7 4,7 

Finans ve Sigortacılık Faaliyetlerinde Bulunan ve Herhangi 

Bir Yöneticilik Vasfı Olmayanlar 

7 4,7 

Diğer 5 3,4 

 

Ankete katılan kadınların 18-24 yaş grubu (yüzde 42,6) ve 25-30 yaş grubunda (yüzde 34,5) 

yoğunlaştıkları gözlenmektedir. Kadınların yüzde 8,8’i 18 yaş altı iken yüzde 6,9’u 31-35 yaş grubunda; göreli 

olarak küçük bir bölümü (yüzde 3,4) 36-40 yaş grubunda iken 40 yaş üstü kadınlar yüzde 2 ağırlığında yer 

almaktadır. Kent merkezinde hizmetler sektöründe çalışan kadınların ağırlıklı olarak genç sayılabilecek 

kesimden oluşması, kadınların ev dışı- ücretli emek sürecine son dönemde dahil olmaya başladığı bir toplumda 

oldukça olağandır. 

Ankete katılan kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 80,4) bekar kadınlardan oluşurken daha küçük bir 

bölümü (yüzde 19,6) evli kadınlardan oluşmaktadır. Görüşülen kadınların büyük kısmının bekar olması, evlenme 

yaşının göreli olarak düşük olduğu bir toplumda, istihdam edilen kadınların ağırlıklı kesiminin daha küçük yaş 

grubuna dahil olması ile tutarlıdır. Bununla birlikte, patriarkal değer yargılarının göreli olarak baskın olduğu 
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böyle bir toplumda, yüksek eğitim düzeyine sahip erkeklerin pek çoğu da dahil olmak üzere, erkeklerin genel 

eğiliminin “eş”lerinin ev dışında çalışmaması olduğu gözönünde bulundurulduğunda, evli kadınların büyük 

kısmının işgücüne dahil olmaması ve ev dışı – ücretli emek sürecinde yer almaması nedeniyle, görüşülen 

kadınlar arasında evli kadınların oranı sınırlı kalmaktadır. Bekar kadınlar ise baskın olarak babalarının izni 

olmadan ücretli emek sürecine dahil olamıyor olsa da toplumun büyük kesiminin yoksul olması ve ailenin 

hemen tüm bireylerinin çalışma ihtiyacı baskın gelmekte ve bekar kadınlar evli kadınlara oranla daha fazla bu 

sürece dahil olmaktadır. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta, kent merkezinde ağırlıklı olarak faaliyet gösteren 

alanlarda, sermayenin kadın emeğine duyduğu ihtiyaç, çalışma saatleri ve fazla mesai gibi esneklik gerektiren 

işlerde, bekar kadın emeğine duyulan ihtiyaç şeklinde ortaya çıkmakta, bu ise bu tür işyerlerinde daha ziyade 

bekar kadınların tercih edilmesine yol açmaktadır. 

Ankete katılan kadınların eğitim düzeylerine baktığımızda iki eğitim düzeyinin ağırlıkta olduğu 

gözlenmektedir. Lise ve dengi okul mezunları (yüzde 39,9) ve yüksekokul/fakülte mezunları (yüzde 39,9) ev dışı 

– ücretli emek sürecine dahil olan kadınların ağırlıklı kısmını oluşturmakta, diğer yüzde 12,2’lik kesimi ise 

ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. Aşağıda belirtildiği gibi yükseköğrenim mezunlarının büyük kısmı eğitim-

sağlık ya da finans ve sigortacılık alanlarında çalışırken lise mezunları büyük ölçüde hizmet ve satış elemanı ya 

da büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmaktadır. Daha düşük eğitim düzeyine sahip kadınlar ise yoğunluklu 

olarak temizlik gibi, nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmaktadır. 

Son olarak, kadınların önemli bir kesiminin (yüzde 36,5) ücretli emek sürecine sigortasız çalışma 

biçiminde dahil olduğu anlaşılmaktadır. Ücretli iş sahibi kadınların yüzde 62,8’i işyerinde sigortalı çalıştığını 

belirtirken yüzde 13,5’i yeşil kart sahibi olduğunu, yüzde 5,2’si ailesine (eş/baba) bağlı olduğunu, yüzde 16,9 gibi 

önemli bir kesim ise hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadığını belirtmektedir. 

 

3.2.  Kadının Ev Dışı - Ücretli Emek Süreci 

Araştırmaya dahil olan kadınların ağırlıklı olarak (yüzde 35,8) istihdam edildikleri alan olan toptan ve 

perakende ticarette çalışan kadınların önemli bir bölümü (yüzde 86,8) hizmet ve satış elemanı olarak çalışırken 

yüzde 3,8’i üst düzey yönetici, yüzde 3,8’i ise uzman/şef olarak çalışmaktadır. Hizmet ve satış elemanı olarak 

çalışanların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 72,1) lise ve dengi okul mezunu iken, aynı pozisyonda çalışan kadınların 

yüzde 18,6’sı yükseköğrenim mezunu, yüzde 9,3’ü ilköğretim mezunudur. Sektörde istihdam edilen kadınların 

yarıdan fazlası (yüzde 52) 18-24, dörtte biri (yüzde 26) 25-30 ve yaklaşık beşte biri (yüzde 18) 18 altı yaş 

grubuna dahildir. Dolayısıyla bu sektörde ücretli emek sürecinde yer alan kadınların büyük çoğunluğunun, lise 

ve dengi okul mezunlarından ve özellikle 18-24 yaş grubu olmak üzere genç nüfustan oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Son olarak bu alanda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan kadınların yarıya yakını (yüzde 44) işyerinde sigortalı 

çalıştığını ifade ederken yüzde 18’i yeşil kart sahibi olduğunu, yüzde 30’u hiçbir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 

olmadığını ifade etmektedir. Sigortalı çalışan yükseköğrenim mezunu kadınların büyük kısmı (yüzde 81,8) 

sigortalı çalıştığını belirtirken lise ve dengi okul mezunu kadınların yüzde 37,1’i sigortalı çalıştığını, eşit bir kesimi 

ise hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadığını, ilköğretim mezunlarının ise yarısı yeşil kartı olduğunu ve 

diğer yarısı yine hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadığını ifade etmektedir.  
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İkinci önemli alan olan eğitim sektöründe çalışan kadınların yüzde 72,7’si eğitimci olarak çalışırken bu 

kadınların tamamı yükseköğrenim mezunudur. Eğitimci olarak çalışan kadınların yarıya yakını (yüzde 43,8) 25-

30; yaklaşık üçte biri (yüzde 30,8) 18-24 yaş grubunda, diğer yüzde 25’lik kesim ise 31-35 yaş grubunda yer 

almaktadır. Eğitim sektöründe çalışan kadınların ağırlıklı kesimi (yüzde 85) işyerinde sigortalı çalıştığını, yüzde 

66,7’sini yükseköğrenim mezunlarının oluşturduğu yüzde 15’lik kesim ise hiçbir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 

olmadığını ifade etmiştir. 

Finans ve sigortacılık alanında ücretli emek sürecinde yer alan kadınların ağırlıklı kesimi (yüzde 31,8) 

uzman/şef, iki diğer önemli bölümü (yüzde 22,7) üst düzey yönetici/müdür ve herhangi bir yöneticilik ya da 

uzmanlık vasfı olmayan finans çalışanlarından oluşmaktadır. Sektörde çalışanların yüzde 85’i yükseköğrenim 

mezunlarından oluşurken, ağırlıklı yaş gruplarının sırasıyla 25-30 (yüzde 47,1), 31-35 (yüzde 23,5) ve 36-40 

(yüzde 23,5) olduğu gözlenmektedir.  Sektörde çalışan kadınların tamamına yakını (yüzde 95) sigortalı çalıştığını 

belirtmekte, yüzde 5’i temsil eden ilköğretim mezunu 1 kadın hiçbir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını 

belirtmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınların yarıya yakını (yüzde 41,2) sağlık personeli iken yüzde 26,3’lük 

kesim büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmakta, daha küçük bir bölümü (yüzde 15,8) nitelik gerektirmeyen 

işlerde çalışmaktadır. Sağlık personeli olarak çalışan kadınların üçte ikilik ağırlıklı kesimi (yüzde 66,6) lise ve 

dengi okul mezunu iken kalanı yükseköğrenim mezunu; büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanların yine ağırlıklı 

kesimi (yüzde 60) lise ve dengi okul mezunu (yüzde 20’si ilköğretim ve yüzde 20’si yükseköğrenim mezunu); 

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanların tamamı ilköğretim mezunudur. Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınların 

yarıya yakını (yüzde 47,1) 18-24 yaş grubuna dahilken, diğer ağırlıklı bir kesim (yüzde 41,2) 18 yaş altı 

kadınlardan, yüzde 11,8’i ise 40 yaş üstü kadınlardan oluşmaktadır. Bu sektörde çalışan kadınların tamamına 

yakını (yüzde 94,1) işyeride sigortalı çalıştığını, kalan kesimi ise emekli olduğunu ifade etmiştir.  

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan kadınların ise önemli bölümünün (yüzde 66,7) ücretli iş 

biçimi olan hizmet ve satış işlerinde çalışanların yüzde 70’i ilköğretim mezunu, yüzde 20’si lise ve dengi okul 

mezunu ve sadece yüzde 10’u yükseköğrenim mezunudur. Bu pozisyonda çalışan kadınların yarısı 18-24, dörtte 

biri ise 18 yaş altı çalışanlardan oluşmaktadır. Sektörde çalışan 4 yükseköğrenim mezunu kadından 1’i nitelik 

gerektirmeyen işlerde çalışırken, diğer ikisi büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmaktadır. Sektörde istihdam 

edilen kadınların büyük çoğunluğunun genç kadınlardan ve yarıdan fazlasının (yüzde 56,2) ilköğretim 

mezunlarından oluştuğu; ilköğretim mezunu bu kadınların da üçte birinin 18 yaş altı, üçte birinin 18-24 ve diğer 

üçte birinin 25-30 yaş grubunda olduğu gözlenmektedir. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan kadınların 

yalnızca yüzde 25’i işyerinde sigortalı çalıştığını ifade ederken yarıya yakını (yüzde 43,8) yeşil kartı olduğunu, 

yüzde 12,5’i ise hiçbir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını ifade etmektedir. Sektörde çalışan 

yükseköğrenim mezunu kadınların yarısı sigortalı çalışırken dörtte biri hiçbir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 

değildir. Lise mezunu kadınların ise üçte biri sigortalı çalışırken üçte biri ailesine bağlı olduğunu diğer üçte birlik 

kesim ise yeşil kart sahibi olduğunu ifade etmiştir. Son olarak ilköğretim mezunu kadınların yüzde 11,1’i 

işyerinde sigortalı çalışırken yüzde 11,1’inin hiçbir sosyal güvenlik sistemine kaydı bulunmamaktadır.  

Bilgi ve iletişim / ulaştırma faaliyetlerinde çalışan kadınların tamamına yakını (yüzde 90,9) hizmet ve 

satış elemanı olarak, kalan kesimi ise uzman/şef olarak çalışmaktadır. Hizmet ve satış elemanı olarak istihdam 
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edilenlerin yüzde 87,5’i lise ve dengi okul mezunu (yüzde 12,5’i yükseköğrenim mezunu) iken uzman/şef olarak 

istihdam edilenler yükseköğrenim mezunudur. Sektörde istihdam edilen kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 

66,7) 18-24 yaş grubu, yüzde 22,2’si 25-30 yaş grubundaki kadınlardan oluşmaktadır. Son olarak bu faaliyet 

alanında istihdam edilen kadınların yarıya yakını (yüzde 44,4) işyerinde sigortalı çalıştığını ifade ederken yüzde 

33,3’lük bir kesim yeşil kart sahibi olduğunu, yüzde 11,1’i oluşturan bir kesimin ise hiçbir sosyal güvenlik 

sistemine kayıtlı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sektörde ücretli iş sahibi kadınlardan yükseköğrenim mezunu 

olanların tamamı sigortalı çalışırken lise ve dengi okul mezunlarının yüzde 28,6’sı sigortalı çalışmakta, yüzde 

14,3’ünün hiçbir sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

3.3.  Kadının Ücretli Emek Geliri 

Araştırmaya dahil olan kadınların büyük çoğunluğunun (yüzde 40,1) işyerindeki çalışmaları karşılığında 

elde ettiği aylık gelir 600 TL’den düşüktür. Kadınların bir diğer önemli kesimi (yüzde 36,5) aylık 600 TL – 1000 TL 

arasında gelir elde ederken, yüzde 16,2’lik bir kesim aylık 1001-2000 TL aralığında gelir elde etmekte, yüzde 

4,7’lik kesim 2001-3000 TL aralığında gelir elde etmektedir. Araştırmaya dahil olan 2 kadın ise (yüzde 1,4) aylık 

3000 TL’den fazla gelir elde ettiğini belirtmiştir. 

Kadın çalışanların gelir düzeyinin eğitim seviyeleri ile ve eğitim seviyesinin de belli ölçüde belirleyici 

olduğu çalışılan işyerindeki pozisyon ile paralellik gösterdiği gözlenmektedir. 3001 TL üstü gelir elde eden 2 

kişinin 2’sinin yükseköğrenim mezunu olmasının yanısıra, 2001-3000 TL aralığında gelir elde eden 7 kişinin 

tamamının ve 1001-2000 TL aralığında gelir elde eden 22 kadının yüzde 90,9’unun yükseköğrenim mezunu 

olması yüksek eğitim düzeyine sahip kadın çalışanların diğer kadınlar karşısında bu konuda daha olumlu bir 

noktada bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu değerlendirme tek başına yanıltıcı olacaktır. Yükseköğrenim 

mezunu kadın çalışanların gelir dağılımına bakıldığında, tüm yükseköğrenim mezunlarının yüksek gelir elde  

etmediği, bu gruptaki kadınların ağırlıklı kesiminin (yüzde 39) 601-1000 TL aralığında, diğer ağırlıklı kesiminin 

(yüzde 33,9) ise 1001-2000 TL aralığında gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu gruptaki kadınların yüzde 11,9’u 

2001-3000 TL aralığında gelir elde ederken eşit bir bölümünün (yüzde 11,9) aylık gelirinin 600 TL’den düşük 

olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ilköğretim mezunu kadınların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77,8) aylık 

600 TL’den düşük gelir elde etmekte, diğer kısmı ise (yüzde 22,2) aylık 601-1000 TL aralığında gelir elde 

etmektedir. Yine lise ve dengi okul mezunlarının yarıdan fazlası (yüzde 55,2) 600 TL’den düşük ve yarıya yakını 

(yüzde 44,4) 601-1000 TL aralığında gelir elde etmektedir.  

3001 TL üstü gelir elde eden yükseköğrenim mezunu 2 kadın ve 2001-3000 TL aralığında gelir elde 

eden 6 kadın finans ve sigortacılık alanında ve üst düzey yönetici/müdür olarak çalışmaktadır. Diğer herhangi bir 

sektörde bu düzeyde gelir elde eden kadın çalışan bulunmamaktadır. 1001-2000 TL Aralığında gelir elde 

edenlerin yarıya yakını (yüzde 45,8) eğitim sektöründe, diğer önemli bir kesimi (yüzde 33,3) yine finans ve 

sigortacılık alanında –ağırlıklı kesimi (yüzde 62,5) uzman/şef olarak- çalışmaktadır. Bu gelir grubundaki 

kadınların yüzde 12,5’i ise sağlık sektöründe –sağlık personeli olarak- çalışmaktadır. Bununla birlikte aylık 

ortalama 601-1000 TL gelir elde eden kadın çalışanların ağırlıklı kısımları yine sağlık hizmetleri (yüzde 25,9) –

yüzde 35,7’si sağlık personeli, yüzde 28,6’sı büro ve müşteri hizmetleri ve 21,4’ü mesleki ve teknik işler ve yüzde 

14,3’ü nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmak üzere- ve toptan ve perakende ticaret (yüzde 29,6) sektörlerinde – 
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yüzde 68,8 hizmet ve satış elemanı ve yüzde 12,5 üst düzey yönetici/müdür, yüzde 12,5 uzman/şef olarak- 

çalışmaktadır. Aylık geliri 600 TL’den düşük olan kadın çalışanların yarıdan fazlası (yüzde 60) toptan ve 

perakende ticarette –yüzde 97,2 hizmet ve satış elemanı olarak- çalışırken ikinci önemli kısmı (yüzde 16,7) 

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde –yüzde 80 hizmet ve satış elemanı ve yüzde 20 nitelik gerektirmeyen 

işlerde- çalışmaktadır.  

Bununla birlikte, işyerinden elde edilen gelir ve işyerinde günde çalışılan süre birlikte 

değerlendirildiğinde, düşük gelir düzeyli çalışanların günlük çalışma sürelerinin daha yüksek olduğunu söylemek 

mümkündür. Örneğin aylık 600 TL’den düşük gelir elde eden kadınların yarıya yakını (yüzde 46,7) günde 10 

saatten daha fazla çalışmakta, diğer önemli bir bölümü (yüzde 41,7) günde 8-10 saat aralığında çalışmakta iken, 

600-1001 TL aralığında gelir elde edenlerin ağırlıklı kısmı (yüzde 65,4) günde 8-10 saat aralığında, diğer önemli 

bir bölümü (yüzde 23,1) 10 saatten fazla çalışmaktadır. 1001-2000 TL aralığında gelir elde eden kadın 

çalışanların tamamına yakını (yüzde 95,7) işyerinde günde 8-10 saat çalışırken kalanı 10 saatten fazla 

çalışmakta; 2001-3000 TL ve 3001 TL üstü gelir elde edenlerin tamamı günde 8-10 saat çalışmaktadır.  

Günde 10 saatten fazla çalışanların yarıya yakınının (yüzde 42,9) haftada 7-12 saat, bir diğer önemli 

kısmının (yüzde 39,3) 1-6 saat ve yüzde 10,7’sinin 18 saatten fazla fazla mesaiye kaldığı ve günde 8-10 saat arası 

çalışanların ağırlıklı kesimlerinin (yüzde 35,7’si 7-12 saat, yüzde 23,8’i 18 saat üstü) fazla mesai süreleri ve “fazla 

mesai ücreti alıyor musunuz” sorusuna “evet” cevabı veren 3 sağlık personeli dışında hiçbir sektörde hiçbir 

çalışanın fazla mesai ücreti almadığı gözönünde bulundurulduğunda işyerinden elde edilen gelir ile işyerinde 

çalışılan süre arasında kurulacak ilişki daha sağlıklı olacaktır.  

 

3.4.  Kendi Gelirine Sahip Olabilme… 

Araştırmada, kadınlara elde ettikleri kazançlarını nasıl değerlendirdiği sorusu yöneltilmiş; kadınların 

üçte birine yakını (yüzde 31,8) gelirini kendi gereksinimleri için kullandığını belirtirken, üçte bire yakın bir kesimi 

ailenin giderlerini karşıladığını belirtmiş, kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 36,5) ise  elde ettiği geliri, ailenin 

giderlerini karşılamak için eşine (yüzde 6,8) ya da babasına (yüzde 29,7) verdiğini belirtmiştir. Bu oran, daha 

önce çalışma koşullarını ortaya koyduğumuz, çoğunluğu düşük gelirli, güvencesiz, çalışma süresi ve iş yoğunluğu 

açısından ağır koşullarda çalışan kadınların oldukça önemli bir kısmının kendi gelirinin sahibi dahi olmadığını 

göstermektedir. 

Elde ettiği geliri kendi gereksinimleri için kullandığını ifade eden yaklaşık üçte birlik (yüzde 31,8) 

kesimin yüzde 60,5’ini yükseköğrenim, yüzde 34,9’unu lise ve dengi okul mezunları oluşturmaktadır. Ailenin 

ihtiyaçlarını karşıladığını belirten üçte birlik kesimin ağırlıklı kesimini (yüzde 51,2) ise yine yükseköğrenim 

mezunları oluşturmakta, yüzde 31,7’lik kesimini lise ve dengi okul mezunları oluşturmaktadır. Ailenin giderlerini 

karşılamak için eşime veriyorum cevabını verenlerin de yine yarıdan fazlasını yükseköğrenim mezunları 

oluştururken (evli olan kadınların yüzde 63’ünü oluşturmaları dolayısıyla), ailenin giderlerini karşılamak için 

babasına verdiğini söyleyenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 72,5) lise ve dengi okul mezunlarından oluşmaktadır 

(lise ve dengi okul mezunu kadınların yüzde 82,5’i bekardır). Bir başka bakış açısıyla, ilköğretim mezunu kadınlar 

arasında ailenin giderlerini karşılamak için babama veriyorum (yüzde 38,9) + ailenin giderlerini karşılamak için 

eşime veriyorum (yüzde 11,1) ve ailenin giderlerini karşılıyorum (yüzde 38,9) cevabını verenler ağırlıkta iken, 
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lise ve dengi okul mezunları arasında ailenin giderlerini karşılamak için babama veriyorum (yüzde 49,2) + ailenin 

giderlerini karşılamak için eşime veriyorum (yüzde 3,4) ve kendi gereksinimlerim için kullanıyorum (yüzde 25,4), 

yükseköğremin mezunları arasında kendi gereksinimlerim için kullanıyorum (yüzde 45,6) ve ailenin giderlerini 

karşılıyorum (yüzde 36,8) cevabı ağırlıktadır. Kazancını kendi gereksinimleri için kullandığını söyleyenlerin 

çoğunluğunu (yüzde 60,5) yükseköğrenim, ikinci önemli kısmını (yüzde 34,9) lise ve dengi okul mezunları 

oluştururken ilköğretim mezunu kadınlar yüzde 4,7 ile sınırlı kalmaktadır. Kazancını eşine ya da babasına 

vermeyerek ailenin giderlerini de karşılasa, bunu kendisi yapan kadınların sırasıyla yükseköğrenim-lise-

ilköğretim mezunu şeklinde olması, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe kazancına sahip olma oranının 

yükseldiğini göstermekte olsa da bu, yükseköğrenim mezunu kadınların tamamının kendi gelirine sahip 

olabildiği anlamına ya da düşük eğitim düzeyine sahip kadınların hiçbirinin kendi gelirine sahip olamadığı 

anlamına gelmemektedir.  

Aynı sorgulamayı yaş gruplarına göre yaptığımızda, 18 yaş altı çalışanların ağırlıklı kısmının (yüzde 69,2) 

elde ettiği geliri, ailenin giderlerini karşılamak üzere babasına verdiği ve ikinci ağırlıklı kesimin (yüzde 23,1) 

kendi gereksinimleri için kullandığı; 18-25 yaş grubundaki kadın çalışanların ağırlıklı kısmının (yüzde 39,3) ailenin 

giderlerini karşılamak üzere babasına verdiğini ve yine aynı orandaki kısmının kendi gereksinimleri için 

kullandığı; 25-30 yaş grubundaki kadın çalışanların ağırlıklı kısmının (yüzde 37,3) ailenin giderlerini karşıladığı ve 

eşit bir kısmının kendi gereksinimleri için kullandığı; 31-35 yaş grubundaki kadın çalışanların yarısının (yüzde 50) 

ailenin giderlerini karşılamak için kullandığı ve yüzde 30’unun ailenin giderlerini karşılamak üzere eşine verdiği; 

35-40 yaş grubundaki kadın çalışanların yüzde 80’inin ailenin giderlerini karşıladığını ve kalan yüzde 20’lik 

kesimin ailenin giderlerini karşılamak üzere eşine verdiği ve 40 yaş üstü kadın çalışanların tamamının (3 kişi) 

ailenin giderlerini karşılamak üzere kullandığı anlaşılmaktadır.  

Kadınların üçte birinden daha fazlasının elde ettiği geliri eşine ya da babasına veriyor olması, ailenin 

giderlerini karşılamak için dahi kendi inisiyatifinde değerlendirmiyor olması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında 

ve burada esas olarak üzerinde durulan çalışma yaşamında belirleyici olan patriarkanın, belki de kadının gelirini 

elde etme sürecinde olduğundan çok daha fazla, geliri üzerinde inisiyatif sahibi olabilme, gelirine sahip olabilme 

noktasında belirleyici olduğu anlamına gelmektedir. Kadınların çoğunluğunun elde ettiği geliri evli ise eşine, evli 

değilse babasının inisiyatifine bırakması/bırakmak zorunda kalması, eğitim düzeyine veya yaş grubuna göre az 

çok farklılık gösterse de hemen her yaş grubunda ve eğitim seviyesindeki kadında gözlenen bir olgu olmaktadır. 

Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe gelirine sahip olabilme düzeylerinin de yükseldiği, muhtemelen baba ya da 

eş tarafından belli bir olgunluk yaşına geldiği düşünüldüğü durumlarda ise kadına belli ölçüde geliri üzerinde 

inisiyatifte bulunma hakkının verildiği anlaşılmaktadır.  

 

3.5.  Ev içi – Ücretsiz Emek Süreci 

Ankete katılan kadınların, normal bir işgününün ardından, yüzde 76,4’ü günde ortalama 1-3 saat, kalan 

yüzde 8,8’lik kesimi ise günde ortalama 3-5 saat evde, ev işlerini yapmak amacıyla çalıştığını belirtmiş; 5 kadın 

(yüzde 3,4) ise günlük evde çalışma süresinin ortalama olarak 5 saatten fazla olduğunu belirtmiştir (araştırmaya 

dahil olan 1 kadın ev işlerine hiç zaman ayırmadığını belirtmiştir). Günlük ev içi emek süresini 5 saatten fazla 

olarak ifade eden bu yüzde 3,4’lük kesimin tamamı ev dışında - ücretli çalışma süresini günde 8-10 saat olarak 
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belirtmiştir. Ev içi çalışma süresini günlük ortalama 5 saatten fazla olarak ifade eden kadınlardan 3’ü (yüzde 60) 

işyerinde haftada 6 gün çalıştığını belirtirken 2 kişi (yüzde 40) haftada 7 gün çalıştığını belirtmiştir.  

Kadınların yoğunlaştığı gruplar olan, ev içinde günde ortalama 1-3 ve 3-5 saat emek harcayan kadınları 

analiz ettiğimizde, hemen her eğitim düzeyinden ve yaş grubundan, her meslekten ve gelir düzeyinden kadının 

normal bir işgününün ardından istisnasız olarak, ev içinde de çalışmaya devam ettiği gözlenmektedir. Kadınların 

büyük çoğunluğu (yüzde 76,4) evde çalıştıkları süreyi günlük ortalama 1-3 saat arası olarak ifade ederken yüzde 

8,8’lik bir kesim 3-5 saat olarak ifade etmiştir.  

Ev içinde  için günlük ortalama 1-3 saat çalıştığını ifade eden 113 kadının yüzde 63,4’ü ev dışı –ücretli 

emek süresininin günde ortalama 8-10 saat olduğunu ifade ederken yüzde 26,8’i ücretli emek süresinin günde 

ortalama 10 saatten fazla olduğunu belirtmiştir. Evde günde ortalama 1-3 saat çalıştığını ve işyerinde 8-10 saat 

çalıştığını ifade eden kadınların dörtte birinden fazlası (yüzde 28,1) haftada 18 saatten fazla (günde ortalama 3 

saat) fazla mesaiye kaldıklarını belirtirken yine aynı sayıda kadın haftada ortalama 7-12 saat (günde ortalama 

1,5-2 saat) fazla mesaiye kaldığını belirtmiştir. Bu kadınlardan 1’i hariç hiçbiri ise fazla mesai ücreti almadığını 

belirtmiştir. Bir diğer deyişle, ev dışı – ücretli emek süresi günde ortalama 8-10 saat olan bu kadınlar, bu çalışma 

süresi dahilinde yarattığı artı değerin dışında günde 1,5 – 3 saat daha işveren için karşılıksız emek harcamakta; 

günde 1 – 3 saat de evde, çocukların, eşin-babanın-kardeşlerin bakımı, beslenmesi, temizliği gibi konularda 

karşılıksız olarak bakım hizmeti vermekte; emek gücünün yeniden üretimini sağlamak üzere çalışmaktadır. Bu 

durum kadınların ücretli iş statüsüne göre ise çok fazla farklılık göstermemektedir.  

Örneğin üst düzey yönetici-müdür olduğunu belirten 6 kadının tamamı, işyerinde günde 8-10 saat 

çalışmakta iken evde de günde ortalama 1-3 saat arası çalıştığını ifade etmiştir. Bu kadınların üçte ikisi haftada 

ortalama 1-6 saat, kalanı 7-12 saat fazla mesaiye kaldığını ve fazla mesai ücreti almadığını belirtmiştir. Uzman-

şef statüsünde çalışan 12 kadının (toplamın yüzde 9,1’i) ağırlıklı kesimi (yüzde 91,7) yine ev-içinde günde 1-3 

saat çalıştığını ve bunların yüzde 81,8’i işyerinde günde 8-10 saat çalıştığını; bu pozisyonda çalışan kadınların 

yüzde 9,1’i de işyerinde günde 10 saatten fazla çalıştığını belirtmiştir. Yine bu kadınların da 1’i hariç hepsi çeşitli 

sürelerde fazla mesaiye kalmakta ve fazla mesai ücreti almamaktadır. 

Özel hastanelerde sağlık personeli (hemşire ve sağlık görevlisi) ve özel dershanelerde eğitimci olarak 

çalışan kadınlar için de aynı olgu geçerlidir. Sağlık personeli olarak çalışan kadınların yarısı ev içinde günde yine 

1-3 saat çalıştığını belirtirken diğer yarısı 3-5 saat çalıştığını belirtmiştir. Ev içinde günde toplam 3-5 saat 

çalıştığını belirten sağlık personelinin tamamı işyerinde günde 8-10 saat çalışmakta; haftada 7-12 saat fazla 

mesaiye kalmakta, yarısı fazla mesai ücreti almamaktadır. 

Özel dershanelerde eğitimci olarak çalışan kadınların ise yüzde 25’i ev içinde günde 3-5 saat 

çalışmakta, yüzde 75’lik diğer kesim 1-3 saat çalışmaktadır. Bu meslek grubunda evde günde ortalama 1-3 saat 

çalışanların yüzde 90,9’u işyerinde günde 8-10 saat çalışırken, bunların yüzde 75’i haftada 1-6 saat, yüzde 25’i 7-

12 saat fazla mesaiye kalmakta, hiçbiri fazla mesai ücreti almamaktadır. Evde çalışma süresini günde ortalama 

3-5 saat olarak belirtenlerin ise üçte ikisi (yüzde 66,7) işyerinde günde ortalama 8-10 saat arası çalışırken, üçte 

biri 8 saat çalışmaktadır. Bu gruptakilerin tamamı haftada ortalama 7-12 saat fazla mesaiye kalmakta ve fazla 

mesai ücreti almamaktadır.  
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Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan kadınların yüzde 75’i, ev içi çalışma sürelerini günde ortalama 1-3 

saat olarak belirtirken yüzde 25’i 3-5 saat olarak belirtmiştir. Bu pozisyonda çalışan kadınlardan evde ortalama 

1-3 saat arası çalıştığını ifade edenlerin ağırlıklı kesimi işyerinde günde 8-10 saat çalışırken azımsanmayacak bir 

kısmı (yüzde 16,7) 10 saatten fazla çalışmaktadır. Evde çalışma süresini günlük 3-5 saat olarak ifade eden 

kadınların ise yarısı işyerinde günde 8-10 saat çalışırken diğer yarısı 10 saatten fazla çalışmaktadır. Nitelik 

gerektirmeyen işlerde çalışan kadınların yarısı haftada 7-12 saat diğer yarısı haftada 13-18 saat fazla mesaiye 

kaldığını ve fazla mesai ücreti almadığını belirtmiştir.  

Ankete katılan kadınların ağırlıklı kesimini oluşturan hizmet ve satış elemanlarının ise yüzde 96,3’ü 

günlük ev içi çalışma sürelerini 1-3 saat olarak ifade etmiştir. Bu kadınların yarıdan fazlası (yüzde 51,2) işyerinde 

günde ortalama 8-10 saat çalışmakta, bir diğer ağırlıklı kesimi (yüzde 37,3) 8-10 saat çalışmaktadır. Bu gruptaki 

kadınların ağırlıklı kesimi (yüzde 42,4) haftada ortalama 7-12 saat, bir diğer ağırlıklı kesimi (yüzde 30,3) 1-6 saat 

fazla mesaiye kalmakta ve yüzde 21,2’lik bir kesim haftada 18 saatten fazla fazla mesaiye kalmakta, fazla mesai 

ücreti almamaktadır. 

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanların ağırlıklı kesimi (yüzde 81,2) ev içi çalışma sürelerini günlük 

ortalama 1-3 saat olarak belirtmiştir. Ev içi çalışma süresi 1-3 saat olan bu kadınların ağırlıklı kesimi (yüzde 76,9) 

işyerinde günde 8-10 saat çalışmakta, yüzde 15,4’ü 8 saat çalışmaktadır. Ev içi çalışma süresi günlük ortalama 1-

3 saat olan kadınların yarısı haftada 7-12 saat fazla mesaiye kalırken, yüzde 25’i 1-6 saat, diğer yüzde 25’lik 

kesimi 18 saatten fazla fazla mesaiye kaldığını belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi, istihdam edilen kadınların tümü istihdam edildikleri pozisyon, işyerinde çalıştıkları süre 

eğitim düzeyi ya da fazladan yaptıkları mesai süresi farketmeksizin, ev içinde de çalışmakta; hatta bilinen 

anlamda iş olarak görülmeyen ve karşılığı ödenmeyen bir emek harcamaktadırlar. Van gibi işgücünün kadın 

erkek farketmeden büyük kısmının düşük ücretli, sosyal güvencesiz çalıştığı, çalışma saatlerinin uzun ve belirsiz 

olduğu, ev dışı – ücretli emeğin önemli bir kısmının karşılığının ödenmediği, göreli olarak yoksul; ev içi emeğin 

hemen bütünüyle kadının omuzlarına yüklenmiş olduğu ve patriarkanın tüm toplumsal ilişkilerde baskın olduğu 

coğrafi mekanlarda, ev dışında-ücretli emek sürecine dahil olan kadınların erkeklere göre en sorunlu olduğu 

alan görünmeyen emek kategorisine giren, ev içi - ücretsiz emek olmaktadır. İşgücü piyasasında en az erkek 

kadar yoğun ve yorucu bir emek süreci içinde bulunan kadın, işveren için çalıştığı sürenin dışında kalan 

zamanını, aynı işgününü yaşayan erkek gibi dinlenerek ve bir sonraki işgününe hazırlanarak geçirememekte; 

erkeğin ve kendisinin emek gücünü yeniden üretmek üzere evde çalışarak geçirmekte, üstelik hiçbir karşılığı 

olmayan bu emek biçimi onun doğal bir görevi olarak görülmekte ve bu süreç hergün hergün tekrarlanarak 

yeniden üretilmektedir. 
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Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Kadının işgücü piyasasına giriş ve ücretli emek sürecinde yer alma koşullarının günümüz batı 

toplumlarına göre daha farklı biçimlenmiş olduğu Türkiye’de, kırsal kesimde kadının ücretsiz aile işçisi statüsü 

ağırlık kazanırken kentsel alanlarda kapitalizm koşullarında ortaya çıkan ücretli iş ihtiyacı uyarınca -ev içi emek 

sorumluğunun izin verdiği ölçüde- ev dışı - ücretli emek sürecine dahil olan kadının ücretli-ücretsiz emek süreci, 

bir yandan sermayenin ihtiyaçları diğer yandan patriarka tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Kadının ücretli-

ücretsiz emek sürecini değerlendirirken genel bir yapıdan söz edilebilse bile Türkiye’yi tek bir toplumsal yapı 

altında analiz etmek, Türkiye’nin tüm coğrafi alanları için ortak bir yargıda bulunmak gerçekliği yeterince 

yansıtmayacaktır.  

Türkiye’nin farklı coğrafi alanlarında sömürü koşullarının ve değer yargılarının belirli ölçülerde ve kimi 

noktalarda gösterdiği farklılaşma özellikle kadın emeği sözkonusu olduğunda daha fazla gözle görünür 

olmaktadır. Kapitalizmin yarattığı ve derinleştirdiği eşitsizlik ve yoksulluk koşullarında, kadının ev içi- ücretsiz 

emek sürecine ek olarak ücretli emek sürecine son dönemde dahil olmaya başladığı Türkiye’nin kimi doğu 

bölgelerinde, ücretli emek sürecine katılım koşulları ve ücretli-ücretsiz emek süreci üzerinde patriarkanın -kimi 

batı bölgelere göre- daha belirleyici olduğu gözlenmektedir.  

Kadının ücretli emek sürecine katılımının Türkiye ortalamasından çok daha düşük olması ve işgücü 

piyasasında kadın ve erkek ağırlıklarının çok daha orantısız olması, ücretli işlerin kadın ve erkek işi olarak 

belirgin çizgilerle ayrılmış olması bunun önemli göstergeleri olarak değerlendirilebilirse de, daha önemli bir 

gösterge, ücretli emek sürecine dahil olan kadının bu süreç dahilinde elde ettiği gelire koca ya da baba 

tarafından el konuluyor olmasıdır. Kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlık kazanmasıyla gittikçe daha fazla 

yoksullaşan ve daha önce sadece anne ya da eş sıfatıyla ev içi emekten sorumlu kılınan kadın, şimdi baba ya da 

koca tarafından ek gelir kaynağı olarak görülmeye başlanmış ve ev dışına çıkması, ücretli emek sürecine dahil 

olmasına –belirli alanlar ve ölçüler dahilinde- izin verilmiş; ancak kadının bu çalışmasının karşılığında elde ettiği 

gelire, emeğine sahip çıkmasına izin verilmemiştir.  

Ev dışına çıkarak ücretli emek sürecine dahil olan kadının ev içi- ücretsiz emek yükü ise hafiflememiş, 

günün yarısından fazlasını ev dışında –işgününün büyük kısmını kapitalist için- çalışarak geçiren ve karşılığında 

elde ettiği gelire dahi sahip olamayan kadın gününün geri kalan zamanını, ev içinde koca ya da baba için 

çalışarak geçirmektedir. Kapitalizmin yarattığı yoksulluk koşullarında, aynı ücretli emek süreci içinde yer alan 

erkek, ücretli emek süresinden arta kalan birkaç saati kendisine ayırarak geçirebilme olanağına sahipken kadın, 

erkeğin emek gücünün yeniden üretimini sağlayacak ev içi işlerde çalışmakta, çocuk hasta yaşlı bakımı 

yapmaktadır.  

Kısacası, kadının ev dışı – ücretli emek sürecinde yer alma koşullarından, elde ettiği gelire –emeğine- 

sahip olabilme koşullarına ve ev içi ücretsiz emek koşullarına kadar tüm üretim süreci bir bütün olarak patriarkal 

kapitalizm koşulları tarafından belirlenmekte olan Türkiye’de, patriarkanın göreli olarak baskın olduğu coğrafi 

alanlarda kadının sömürüsü de yoğunlaşmakta; daha şiddetli bir boyutta gerçekleşmekte ve daha fazla gözle 

görünür olmaktadır.  
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