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Gerek teknolojik gerek sosyal açıdan geliĢmiĢliğin en üst seviyelerini 

yaĢadığımız günümüz dünyasında dahi kadın iĢçiler, çalıĢma hayatlarının her 

sürecinde bir çok problemle karĢı karĢıya kalmaktadır. Bir kadın gerek iĢe alım 

süreçlerinde gerekse çalıĢtığı süre içerisinde baĢta cinsiyet ayrımı olmak üzere bir 

çok konuda negatif ayrımcılığa maruz kalmaktadır. YaĢanan bu olumsuzluklar, 

kadınların istihdamı ile ilgili herhangi bir geliĢme yaĢanmamasına neden olmakta ve 

çalıĢan kadınların da erkeklere nazaran sürekli bir kaygı hissi ile yaĢama 

zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Yalnızca kadın olmak bile her an bir zorlukla yaĢamak anlamına gelirken bir 

de kadınların annelik durumu ortaya çıktığında bu zorluklar kat kat artmakta ve bir 

çok yeni sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle kadınlar iĢ yaĢantısında 

gerek gebelik, gerek doğum sonrası, gerekse annelik süreçlerinde hem fizyolojik hem 

de manevi yönden sorumluluklarını yerine getirirken bir de iĢ hayatındaki 

yaptırımlarla yüzleĢmek ve bunlarla savaĢmak zorunda kalmaktadır. 

Ġnsanoğlunun eĢitlik üzerine yaptığı ve geliĢtirdiği düzenlemeler ile bir çok 

olumlu geliĢme yaĢansa da hala kadın-erkek eĢitliği konusunda sorunlar tam olarak 

giderilmiĢ değildir. Bu durum yalnızca kendi ülkemiz açısından değerlendirilen bir 

olumsuzluk olmamakla birlikte en geliĢmiĢ toplumlarda bile sık sık karĢılaĢılan 

durumlardan biridir. Uluslararası boyutta yapılan bir çok anlaĢma, sözleĢme, kanun 

vs. gibi adımlarla bu sorunun en azından en az düzeye indirilmesi üzerine çalıĢmalar 

yapılmıĢ ve yapılmaya da devam etmektedir. 
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Hazırlanan bu çalıĢmada da kadın iĢçilerin özellikle gebelik ve doğum 

sonrasındaki iĢ yaĢamlarında karĢılaĢtıkları zorluklar, bu zorluklar üzerine 

hazırlanmıĢ olan düzenlemeler, bunların uygulanması gibi konuların Türk ĠĢ ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında detaylı olarak incelemesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Cinsiyet Ayrımcılığı, EĢitlik, Kadın ĠĢçi, Gebelik, 

Annelik. 
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ABSTRACT 
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WORKERS UNDER THE SCOPE OF TURKISH LABOR AND 

SOCIAL SECURITY LAW 

 

Seda Zeytinlioğlu Çamcı 

Master Thesis 

Department of Private Law 

Private Law Programme 
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  Even in today's world where we experience the highest levels of 

technological and social development, female workers face many problems in every 

process of their working lives. They are exposed to negative discrimination in many 

areas, especially gender discrimination, in the recruitment process of a woman. 

These adversities cause no improvement in the employment of women and the 

necessity of working women to live with a constant feeling of anxiety compared to 

men. 

While being only a woman  means living with difficulty at any time, when the 

maternity situation of women emerges, these difficulties increase many times more 

and accompany many new problems as well. Especially during the work life of 

women, both in pregnancy, postnatal and motherhood processes, while fulfilling their 

responsibilities both physiologically and morally, they have to confront and fight 

with the sanctions in business life. 

Even though there are many positive developments with the regulations made 

and developed by human beings on equality, the problems regarding equality 

between men and women are still not completely resolved. This situation is not only 

a negativity evaluated in terms of our own country, but it is also one of the most 

frequently encountered situations even in the most developed societies. With many 

international agreements, contracts, laws, etc, this problem has been tried to be 

minimized wand continues to be achieved. 
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In this study, it has been tried to examine in detail the issues such as the 

difficulties encountered in the work life of women especially during pregnancy and 

postpartum, arrangements prepared on these difficulties and their application within 

the scope of labor law. 

Keywords: Discrimination, Gender Discrimination, Equality, Women Workers, 

Pregnancy, Motherhood. 
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GĠRĠġ 

 

Tarih boyunca kadınlar; ilk ve orta çağlarda da, yakın geçmiĢte de toplum içinde 

oldukça önemli yere sahiplerdir. Ġçinde bulunulan zamanlara göre iĢin ağırlığı, Ģekli, 

niteliği değiĢse de kadınlar toplumda erkeklerin gerisinde kalmayacakları biçimde 

faaliyet göstermiĢ, para kazanmıĢ, farklı Ģekil ve statülerde ekonomik aktivitelerde rol 

oynamıĢlardır. Kadınların belli ücret karĢılığında ekonomik aktivitelere katılması ise 

endüstri devriminden sonra gerçekleĢmiĢtir ki, bu zamandan itibaren iĢ yaĢamında ücret 

karĢılığı çalıĢmakta olan kadın iĢçi sayısı gittikçe artıĢ göstermiĢtir.  

ĠĢ hayatında ücretli çalıĢan statüsüyle yer almak, tüm çalıĢanlar açısından olduğu 

gibi kadın iĢçiler açısından da mühim problemlerin ve hak konusunda uyuĢmazlıkların 

meydana gelmesine neden olmaktadır. Gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası 

düzeyde iĢ hayatında yapılan yenilikler kadın iĢ gücüyle alakalı sorunları ortadan 

kaldırmaya yetmemiĢtir. Hatta günümüzde bile, tıpkı geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi 

geliĢmekte olan ülkelerde de kadın iĢçilerle alakalı problemler toplumdaki mühim 

sorunlardan biri haline gelmiĢtir. 

ÇalıĢmakta olan kadın iĢçiler, iĢ yaĢamının içerisinde olmalarına rağmen 

geleneksel yapıdan ayrılmaları mümkün olmayıp, aile konusundaki sorumluluklarını 

sırtlanmaya devam etmektedir. Bu durum, hem ev hayatını hem de çalıĢma hayatını 

aynı anda sürdürebilmeleri açısından kadın iĢçilere yönelik düzenlenmiĢ olan 

yönetmeliğe yeni düzenlemeler getirilmesini zorunlu kılmıĢtır.  

Öte yandan kadınların, toplum içerisinde risk grubundaki bireyler olarak kabul 

edilmeleri, bu konu açısından da düzenlemeler getirilmesini gerektirmiĢtir. Böylece 

getirilecek düzenleme, gebelik dönemindeki kadın iĢçiler ya da annelik yapan kadın 

iĢçiler açısından onlara yönelik pozitif ayrımcılık olarak adlandırılan baĢka bir statü 

oluĢturulması, baĢka çalıĢanlarla karĢılaĢtırıldığında ayrımcılık ya da haksızlık olarak 

görülmesini engellemiĢ olacaktır. Günümüzde kadınların iĢ hayatında aktif rol 

oynamaları, kazanabilen ve üretebilen kiĢiler olmaları umulurken, öte yandan da aile içi 

annelik ve eĢ olma gibi statülerini de yerine getirmeleri beklenmektedir. Ancak bir 

kadın açısından gerek iĢ gerekse aile yaĢamında aktif olarak yer almak ona verilen 

rolleri yerine getirmek bir hayli zordur. Bu yüzdendir ki sosyal politika önlemlerinin 

bazılarıyla bu iki yaĢamı daha düzgün biçimde devam ettirmelerine yardımcı olunmaya 
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çalıĢılmaktadır. Türkiye‟de öncelikle anayasanın eĢitlik prensibinin altı çizilmekte ve 

bunların haricinde de kadınların iĢ yaĢamları için birçok düzenleme getirilmektedir. 

Hazırlanan bu çalıĢmada da gebelik dönemindeki ve yeni doğum yapmıĢ olan kadın 

iĢçilerin iĢ hayatındaki durumlarının Türk ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında 

incelenmesi ile iĢ hayatında korunmaları konularının incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde kadınların çalıĢma hayatı ile ilgili genel bilgiler 

verilerek tarihsel olarak incelenmesi yapılacak olup, kadın iĢçilerin iĢ hayatında 

korunma ihtiyaçlarının amaçları irdelenecektir. Daha sonra kadınların korunması ile 

ilgili uluslararası ve ulusal hukuki kaynaklardan örnekler verilecektir. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise kadın iĢçilerin haklarının ĠĢ Hukuku 

kapsamında incelenmesi amaçlanarak eĢitlik ilkesi ve eĢitlik ile ilgili yaptırımlar 

açıklanacaktır. Yine bu bölümde kadınların iĢ hayatında karĢılaĢtıkları zorluklar ve 

çözümleri incelenecektir. 

Üçüncü bölümde ise kadınların Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamındaki analık, 

doğum ve yaĢlılık sigortaları gibi genel haklarından bahsedilecektir. 
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BÖLÜM 1. KADIN ĠġÇĠLERĠN KORUNMASI ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL 

DURUM ĠNCELEMESĠ 

1.1.  Kadın ÇalıĢma Hayatının Tarihi 

Antik çağlarda hayatlarını daha çok doğal yöntemlerle (avcılık ve toplayıcılık 

vb.) devam ettirmeye çalıĢan ilkel toplumlar, iĢlerini iĢ bölümlerine ayırarak ve iĢ birliği 

içerisinde gerçekleĢtirmiĢlerdir. Kadınlar ise bu iĢbirliğinde çok önemli sorumluluklara 

sahip olmuĢtur 
1
. Bu bağlamda kadınlar; beslenme, bitki toplama ve çocuk bakımıyla 

ilgilenirken, erkekler daha çok avcılıkla ilgilenmiĢtir. Öte yandan kadınlar, çanak 

çömlek yapımı, ekme, biçme, balçıktan ihtiyaca yönelik ürünlerin hazırlanması, 

tezgahda dokumacılık ile birlikte vahĢi hayvanlara ve zor mevsim Ģartlarına karĢı 

korunma gibi ek sorumluluklara da sahip olmuĢtur. Konuyla ilgili gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalara göre yukarıdaki sorumluluklarıyla birlikte kadınların saygınlık ve statü 

bakımından üst düzeyde bir mevkiiye sahip oldukları söylenebilecektir
2
.     

                                                                                                                              

Tarihçiler tarafından yapılan araĢtırmalara göre ilk çağlardan 10. Yüzyıla kadar 

süren dönem için tutsaklık ve kölelik dönemi adı verilmiĢ ve bu dönemde meydana 

gelen savaĢlarda iĢ gücü amaçlı esir alınan kölelerin çoğunluğu kadınlardan 

oluĢmuĢtur
3
. 

 

15. ve 18. yüzyıllarda ise küçük iĢ kollarında meydana gelen geliĢmelerle 

birlikte loncalar, kent ve kasabalarda daha önemli bir yere sahip olmuĢtur. Ġlk zamanlar 

kadınların bu loncalardaki yerleri büyük olmasa da zaman içinde daha büyük bir yer 

kazanılmıĢ ve yalnızca kadınların çalıĢabildiği iĢ kolları oluĢmuĢtur
4
.  

 

                                                 
1
 Altan, ġengül / Ersöz, Aysel. Kadının Çifte Yükümlülüğü. Kadın ve Sosyal Hizmetler MüsteĢarlığı 

Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, 1994, 2:12. 

2
 Yurdakul, Sabahat. ÇalıĢan Kadının Korunması. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 1994, s 13. 

3
 Konan, Belkıs. Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 2011, 60.1: 157-174.; Yurdakul, 1994, 13-15 

4
 Yurdakul, 1994, s.19. 
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Bunun yanı sıra Ġngiltere, ihracat oranı en yüksek Avrupa ülkesi konumunda 

olmakla birlikte ülkedeki bazı tüccarların besledikleri koyunlardan elde ettikleri 

yünlerin iplik haline getirilmesinde kadınlardan yararlandıkları bilinmektedir.. Köylü 

kadınlara yaptırılan iplikler köylerde kumaĢ üretimi için boyatılmıĢtır. Üstelik yapılan 

bu iĢlerin maliyetleride oldukça az olmuĢtur. Tüccarlar ise kumaĢ ve iplik üretimi için 

kapasitesi büyük binalar inĢa etmiĢlerdir. Ne yazıkki burada da kadın ve çocuk 

emeğinden fazlaca yararlanılmıĢ ve bu durum diğer sektörlere de yansımıĢtır
5
. 

 

Diğer taraftan tarıma dayanan geleneksel toplumlarda endüstri devrimiyle 

beraber üretimlerin kitlesel Ģekilde gerçekleĢtirildiği fabrikalar ağırlık kazanmıĢtr
6
. 

Fabrikaların ağırlık kazanmasıyla birlikte çalıĢma saatleri ve iĢçi sayısında önemli bir 

artıĢ yaĢanmıĢ ve çocuklar, erkekler ve kadınlar, vardiya sistemiyle 12 saat gece ve 12 

saat gündüz çalıĢmaya baĢlamıĢlardır.. Ancak yaĢanan bu olaylar kadınlarında dâhil 

olduğu üretimden yoksun bir iĢçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Çünkü 

iĢçiler ortaya çıkan bu yeni endüstriyel üretimle birlikte hem üretim araçlarını elde 

edememiĢ hem de kazandıkları ücretle hayatlarını geçindirir hale gelmiĢlerdir
7
.  

 

Bütün bunlarla birlikte kentlerde nüfusun artması, iĢverenlerin iĢ gücü 

maliyetlerini düĢürmesine neden olmuĢtur. Bu durumda beraberinde düĢen gelirin aynı 

aile içerisinde birden fazla iĢgücünün iĢ hayatına girmesine neden olmuĢtur. 1980‟lere 

gelindiğinde ise ortaya esnek çalıĢma saatleri çıkmıĢ ve yeni çalıĢma Ģekli iĢverenler 

tarafından çokça kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bunun sonucunda da hem kadınlar çalıĢma 

hayatına daha fazla katılmaya baĢlamıĢ hem de hizmet sektöründe büyüme meydana 

gelmiĢtir
8
.  

 

                                                 
5

 Akbulut, Ural. Sanayi Devrimleri Dünyanın GidiĢini DeğiĢtirdi. ODTÜ. 

http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2009/11/SANAY%C4%B0-

DEVR%C4%B0M%C4%B0-D%C3%9CNYANIN-

G%C4%B0D%C4%B0%C5%9E%C4%B0N%C4%B0-

DE%C4%9E%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RD%C4%B0-HAZ%C4%B0RAN-2011.pdf (EriĢim Tarihi: 

04.04.2019). 

6
 Erdem, Ziya; ġahin, Levent. Ev Hizmetlerinde Yabancı ĠĢgücü Ġstihdamı. Kamu-ĠĢ, C, 2008,10:s.48 

7
 Kapız, Serap Özen. ĠĢin DeğiĢen Anlamı Ve Birey YaĢamında Önemi. ISGUC The Journal of Industrial 

Relations and Human Resources, 2001, 3.2. s.215. 

8
 Erdem / ġahin, s.48; KAPIZ, s.216. 
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Yine Sanayi Devrimi ile kadın haklarında meydana gelen önemli değiĢikliklere 

ek olarak toplumsal, ekonomik ve teknolojik değiĢimlerde yaĢanmıĢtır.  

Çünkü endüstride buharın kullanılmasıyla birlikte kadınlar fabrikalarda ücretle 

çalıĢmaya baĢlamıĢtır
9
. Ancak bu durum bir takım olumsuzlukları da beraberinde 

getirmiĢtir. O zamana kadar kadınların fabrikalarda çalıĢması sık görülen bir durum 

değilken zamanla büyük artıĢ göstermiĢtir. Öyle ki bir süre sonra özellikle dokuma 

fabrikalarında kadın iĢçilerin sayısı erkek iĢçilere göre ciddi ölçüde artmıĢtır. Burada 

üzerinde durulması gereken olumsuzluk ise kadın iĢçilerin erkek iĢçilere göre çok daha 

düĢük ücretlerle çalıĢıyor olması ve kadın iĢçilerle birlikte çocuk iĢçilerin sayısının da 

ne yazık ki artıĢ göstermiĢ olmasıdır
10

. 

1.2. Kadın ĠĢçilerin Korunmasının Amacı 

Herkesçe  bilindiği üzere kadınlar sahip oldukları doğurganlık özellikleri 

sebebiyle çalıĢma hayatına katılım konusunda büyük sıkıntılar yaĢamaktadırlar. Bu 

durumda kadınların herhangi bir iĢ bulma ya da bulduğu iĢte kalıcı olabilme Ģansı 

erkeklere kıyasla çok daha zordur. Bu durum normal Ģartlarda ĠĢ Hukuku‟nu ilgilendiren 

bir durumken bir yandan da Sosyal Güvenlik Hukuku‟nu etkilemektedir. Nitekim 

Sosyal Güvenlik Hukuku incelendiğinde de kadınların iĢ hayatını kurmakta oldukça 

zorlandıkları ve birçok hükmün de buna istinaden oluĢturulduğu görülmektedir
11

. 

 

ĠĢçi statüsüne kadınların katılması; toplum, birey ve aile bakımından bazı 

sakıncalar ve yararlar doğurmuĢtur. Dolayısıyla kadın iĢçilerin çalıĢma hayatında 

korunmalarındaki amaç, bu sakınca ve yararların dengede tutulmasıdır.
12

. 

 

                                                 
9

 Günındı-Ersöz, Aysel. Cinsiyet Rollerine ĠliĢkin Beklenti, Tutum, DavranıĢlar Ve EĢler Arası 

Sorumluluk PaylaĢımı: Kamuda ÇalıĢan Yönetici Kadınlar Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 1997. 

10
 Mahiroğulları, Adnan. Endüstri Devrimi Sonrasında Emeğin Ġstismarını Belgeleyen Ġki Eser: Germinal 

ve Dokumacılar. Sosyoloji Konferansları, 2005, 32: 41-53: s.45. 

11
 Canıklıoğlu, NurĢen. ĠĢ Hukukunda Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın. Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayı, 2006, C-03. s.368. 

12
 Altan, Ömer Zühtü. Kadın ĠĢçiler Ve Türkiye'de Kadın ĠĢçilerin 1475 Sayılı ĠĢ Kanunu Ġle Korunması. 

EskiĢehir Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi, 1980. s.76. 
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Bir bireyin iĢ yaĢamında bulunması veya çalıĢmasındaki amaç sadece para 

kazanma odaklı olmamalıdır. Çünkü çalıĢmak bireylere ayrıca güven ve saygı duygusu 

da kazandırmaktadır. Ġnsan Hakları Evresel Bildirgesi‟nde ise çalıĢma özgürlüğü ayrı 

bir baĢlık olarak düzenlenmiĢ ve insan hakkı Ģeklinde kabul edilmiĢtir. ġöyle ki; ilgili 

bildirinin 23. maddesine göre, “bütün bireyler çalışma, işsizliğe karşı korunma, elverişli 

şartlarda çalışma ve işini istediği gibi seçme özgürlüğüne sahiptir.”  Yani cinsiyet fark 

etmeksizin herkes bu haklardan yararlanabilmektedir. . Bu bağlamda da kadınlar bir iĢe 

girdiklerinde hem ekonomik bağımsızlıklarını kazanır hem de edindikleri deneyim ve 

bilgiler sayesinde kendilerini geliĢtirme imkânı sağlayarak karĢı karĢıya kaldıkları 

problemleri daha kolay çözebilmektedir.  

 

Kadınlar çalıĢma hayatına, kendilerini geliĢtirme ve toplumsal hayata katkı 

sağlamak vb. sosyal ve kültürel sebeplere ek olarak aileyi geçindirmek ve aileye destek 

olmak için de dâhil olmaktadır. Ömer Zühtü Altan, bu konunun aksine 1980 yılında 

kadın iĢçiler üzerine yayınladığı eserde, belirli bir eğitim alarak meslek sahibi olmuĢ 

kadınların çalıĢma nedenlerinden birisi olarak kültürel etkenleri göstermiĢtir. Farklı bir 

çalıĢma nedeni olarak gösterilebilecek olan ekonomik sebeplerle çalıĢma konusunda ise 

önemli olan kriter tamamen ailenin maddi durumuna bağlıdır. Ailenin maddi 

durumunun kötü olması durumunda kadının çalıĢıyor olması birbiriyle paralellik 

göstermektedir. Son olarak kadının eğer ailesini geçindirme zorunluluğu varsa, kadının 

çalıĢması ihtiyaçtan çok zorunluluk halini almaktadır. Böyle durumlarda kadınlar 

herhangi bir mesleki yetkinliği olmasa bile vasıfsız olarak çeĢitli organizasyonlarda 

çalıĢabilmektedir
13

. 

 

Diğer taraftan ülke ekonomileri içinde kadınlara ait emeğin iĢgücü olarak 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çünkü ekonomik etkinlere dâhil edilen 

iĢgücünün yüksek nitelik ve niceliklere sahip olması aynı zamanda ekonominin 

geliĢmesini de sağlamaktadır. 

  

Bütün bunlarla birlikte kadın bireylerin iĢ hayatına girmesinin bir takım 

sakıncaları da bulunmaktadır. Bunun nedeni de erkek ve kadınların farklı genetik ve 

                                                 
13

 Altan, 1980., s.77-79. 
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fizyolojik özelliklere sahip olmasıdır. Yani kadınlar bir takım iĢ kolları yönünden 

fiziksel açıdan daha güçsüz ve dayanıksız olabilmektedir. Hamilelik, doğum ve 

emzirme gibi analık durumlarında ise kadınların çalıĢmaları güçleĢebilmekte ve 

kesintiye uğrayabilmektedir. Yine buna bağlı olarak verimlilik seviyeleri azalabilmekte 

ve fiziksel güç isteyen, tehlikeli, yorucu ya da uzun süreli iĢler, bebeğe ve anneye zarar 

verebilmektedir. Yine buna bağlı olarak verimlilik seviyeleri azalabilmekte ve fiziksel 

güç isteyen, tehlikeli, yorucu ya da uzun süreli iĢler, bebeğe ve anneye zarar 

verebilmektedir. Örnek vermek gerekirse; uygunsuz Ģartlar altında çalıĢan bir kadının 

engelli bir bebek dünyaya getirmesi, toplumun sağlıklı nesillere sahip olamamasına 

neden olmaktadır. Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç ise kadın iĢçilerin iĢ hayatına 

girmesiyle birlikte meydana gelen toplumsal yararlar ve sakıncaların dengede tutulması 

ve kadınların iĢ hayatında korunması gerekliliğidir
14

. 

1.3. Kadın ĠĢçileri Koruma Ġhtiyacı ve Zorunluluğu 

ĠĢ hayatında kadın iĢçilerin korunmasıyla ilgili zorunluluk, analık durumu ve 

erkeklere kıyasla fiziksel açıdan daha güçsüz olmaları ile bağlantılıdır
 15

. Bunlara ek 

olarak kadınlar cinsiyetleri nedeniyle de bazı sorunlarla karĢı karĢıya kalabilmektedir
16

. 

Kısacası bahsi geçen sorunların çözüme kavuĢturulabilmesi için kadınların iĢ hayatında 

korunmaları, yapılması gereken ilk iĢ olarak nitelendirilebilir. 

 

Toplumda kadın bireyler iĢ kadını, anne ve ev kadını gibi birden fazla role sahip 

olabilmektedir. Bu bağlamda da kadın hem bu roller nedeniyle iĢ hayatında bazı 

sorunlarla karĢılaĢabilmekte ve dolayısıyla da iĢ hayatları bu durumdan olumsuz 

etkilenebilmektedir. Çünkü kadın bireyler, ailevi sorumluluklarına önem verdiklerinde 

iĢ hayatında ikinci plana atılırken, tam aksi Ģekilde iĢ yaĢamını önemsediklerinde ise iyi 

bir anne olamadıklarına inanarak ruhsal sorunlar yaĢamaya baĢlamaktadır
17

.  

                                                 
14

 Altan, 1980., s.85. 

15
 Gören-Ataysoy, Zafer. Farklı cinslerin eĢit haklara sahip olmaları: genel eĢitlik ilkesinin bir uygulama 

hali olarak; (Türk, Alman ve Ġsviçre hukukuna göre). Ankara Üniv. Basımevi, 1991. s.110. 

16
 Aytaç, Serpil. ÇalıĢma YaĢamında Kadın . Türkiye'de Kadın ĠĢgücü Seminerleri I-II, TĠSK Yayınları, 

Yayın, 2005, s.192.; EYÜBOĞLU, Dilek. Kadın ĠĢ Gücünün Değerlendirilmesinde Yetersizlikler. Milli 

Prodüktivite Merkezi, 1999, s.8.; KORAY, Meryem. ÇalıĢma YaĢamında Kadın Gerçekleri. Banka, 

Sigorta ĠĢçileri Sendikası, 1993. s.31. 

17
 Pur, Necla. Türkiye‟de Kadın ĠĢgücü ve Sorunları. Kadın ve Sosyo-Ekonomik GeliĢme, 1992. s.27. 
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Kadın iĢçilerin iĢ seyahatlerine çıkmaları ve fazladan mesailere kalmaları da 

toplumun bazı kesimleri yönünden ailesel yükümlülüklere ters düĢebilmektedir. Bu 

durum, bu tür iĢlerde kadınların değil erkeklerin çalıĢtırılmasına neden olmaktadır. 

Bunlara ek olarak da kadınların iĢ yaĢamına girme nedeni olarak aileye ek gelir sağlama 

amacının olduğunun düĢünülmesi, beraberinde artan eĢ maaĢı sonucunda kadının iĢten 

çıkmak isteyeceği yönünde algı oluĢmasına da neden olabilmektedir. Bu durum 

iĢverenlerin hem kadınları iĢe almayı tercih etmemesine hem de iĢten çıkarmalarda ilk 

tercih edilen olmalarına neden olmaktadır 
18

. Ayrıca bazı kadınlar temel ve mesleki 

açıdan yeterli donanıma sahip olamadıklarından vasıfsız iĢlerde çalıĢmak zorunda 

kalmakta ve iĢverenler bu kadınların iĢte uzun süreli olacaklarına inanmadıklarından 

mesleki eğitim fırsatlarından faydalanlamalarını sınırlayarak mesleklerinde 

ilerlemelerine engel olabilmektedir
19

. 

 

Bütün bunlarla birlikte çalıĢan kadın iĢçiler hamilelik, doğum ve emzirme gibi 

dönemlerinde iĢverenlere,  bazı yükümlülükler yüklenmesine sebep olabilmektedir.  

Öyle ki bu durum da kadın iĢçilerin iĢverenlerce tercih edilmemesine yol 

açabilmektedir.. Üstelik kadın bireyler doğum sebebiyle iĢten uzak kaldıklarından bu 

onlar için de sorun olabilmektedir
20

. 

1.4. Kadın ĠĢçilerin Korunması Ġhtiyacının Nedenleri 

Kadın bireylerin iĢ hayatında güvence altına alınması, her Ģeyden önce toplumda 

korunmalarıyla alakalıdır. Dolayısıyla kadınların toplumdaki hakları sadece 

korunmadan ziyade aynı zamanda uygulanabilir olmalıdır. ĠĢ yaĢamında ise bu korunma 

durumu hukuksal düzenlemeler ve sendikalarla gerçekleĢebilmektedir 
21

. Nitekim ulusal 

ve uluslarası düzenlemeler de kadın iĢçiler ile ilgili haklar erkeklere kıyasla daha özenli 

Ģekilde korunmaktadır. Bu bağlamda da kadınların iĢ hayatında cinsel ayrımcılıkla 

                                                 
18

 Altan , 1980, s.85; Ekın, Nusret. Dünyada ve Türkiye‟de ÇalıĢan Kadınların Sorunları. Ġktisat Fakültesi 

Dergisi Armağan, C, 1984, 40: 1-4. s.85. 

19
 Ekin, 1984., s.86; Koray, 1993., s.30; PUR, 1992., s.27. 

20
 Ekin, 1984., s.82; Koray, 1993., s.33. 

21
 Tulukçu, Nezihe Binnur. ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukukunda gebe ve anne iĢçilerin korunması. 1997. 

PhD Thesis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.22. 
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karĢılaĢmaları önlenmeye çalıĢılmaktadır ve bununla birlikte yine kadınlara fizyolojik 

farklılıkları sebebiyle bir takım haklar tanınmıĢtır
22

. 

1.4.1. Cinsiyet Ayrımcılığı 

Ayrımcılık birçok ülkede toplumsal yaĢantının ve çalıĢma hayatının bir hakikati 

olarak kabul görmektedir. Zira cinsiyet ayrımcılığı kadın iĢçilerinde çalıĢma hayatında 

karĢılaĢtıkları en önemli zorluklardan biri olarak değelendirilmektedir. Oysa ki sosyal 

alanda bireylerin ve iĢyerlerinde çalıĢan iĢçilerin ayrımcılığa maruz kalmaksızın sağlık 

ve güvenlik hizmetlerine eriĢimi, vazgeçilmesi mümkün olmayan evrensel bir haktır. Bu 

hakkın hayat bulması ülkelerin mevzuatlarında yapacakları düzenlemeler ve ihdas 

edecekleri kurumlarla mümkündür
23

. 

ÇalıĢma hayatındaki ayrımcılıkla çoklukla iki halde karĢılaĢırız. Ya bireyler, 

kurumlar ya da hükümetler kiĢilerin çalıĢma yaĢantısında gerçekleĢtirebileceklerini 

dikkate almaksızın onları ırk, cinsiyet, cinsel seçim gibi bireysel özelliklerini öne 

çıkararak farklı muameleye tabi tutar ya da görev, terfi ya da tazminatların tayin 

edilmesi ve bunlara ulaĢmada olumsuz tesir eder. Bu çerçevede baktığımızda 

ayrımcılığın ortaya koyulması ayrımcı eylemlerin tasnifine bağlıdır. Ayrımcılık açık 

veya kapalı gerçekleĢtirilebilir. Açık ayrımcılık, eĢitliği bozan bir muameleye yol açan 

açık bir politika veya yasa neticesinde doğarken, kapalı ayrımcılık farklı bir politika ya 

da kararın kapalı dolaylı etkisinin neticesidir. Diğer bir durum da ayrımcılığın kiĢisel 

veya kurumsal olmasıdır. Sadece bir yönetici ya da bir iĢ arkadaĢının peĢin hükümle 

gerçekleĢtirdiği fiiller kiĢiselken, bir kuruluĢun alıĢılmıĢ eylem ya da politikalarının 

ürünü olan fiiller kurumsal özellik gösterir. Ve son olarak ayrımcılık ardındaki istikrar 

veya güdülemeye göre kasıtlı ya da kasıtsız olarak gerçekleĢebilir
24

. 

Ayrımcılık “insanlara karĢı önyargı veya düĢmanlık duyguları nedeni ile farklı 

davranmak” Ģeklinde tanımlanmaktadır. “Cinsiyete dayalı doğrudan ayrımcılık” ise bir 

kiĢinin cinsiyetine dayalı olarak, karĢılaĢtırılabilir durumdaki bir baĢka kiĢinin gördüğü, 

görmekte olduğu veya görebileceği muameleden daha az lehte muamele görmesidir.” 

                                                 
22

 Sur, Melda. ÇalıĢma Hayatında Kadının Hukuki Durumu. içinde Farklı Cinslerin EĢitliği Sempozyumu, 

der. Zafer Gören, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 86. s.167. 

23
 Demirbilek, Tunç. Ayrımcılık ile ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ĠliĢkisi. 2011. 365-384. S.379.  

24
 Demırel, Erkan T. Türk iĢ yaĢamında ayrımcılık.. 2011. S.317-325. s. 318. 
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Türkiye‟de kadınların yaĢantısını olumsuz yönde etkileyen fiziksel, cinsel, duygusal ve 

ekonomik Ģiddet/istismar kadının insan haklarını ihlal etmektedir. Uluslararası 

belgelerde ve sözleĢmelerde tüm insanların eĢit olduğu ve cinsiyete dayanan 

ayrımcılığın kabul edilemezliği vurgulanmaktadır. Türkiye‟de gerek bu sözleĢmelerin 

tarafı olarak gerekse Avrupa Birliği (AB)‟ne uyum yasaları çerçevesinde bazı 

yükümlülükleri kabul etmiĢ ve iç hukuk sisteminde bu yönde çeĢitli düzenlemeler 

yapmıĢtır. Tüm bunlarla amaçlanan kadınların toplumda erkeklerle eĢit hak ve 

özgürlüklere kavuĢması ve bunlara dönük müdahalelerin söz konusu olması durumunda 

hangi yollara baĢvurulacağının gösterilmesidir
25

. 

 

ĠĢ hayatında cinsiyetle ilgili ayrımcılığın önlenmesiyle alakalı düzenlemelerdeki 

amaç, haklardan yararlanılması ve sahip olunmasında erkek ve kadınlara karĢı eĢit 

olunmasının sağlanmasıdır 
26

. Bu açıdan da düzenlemeler eĢit davranma ilkesine 

dayanmaktadır 
27

.  Bahsi geçen bu ilke bütün hukuk kurallarındaki eĢitlik ilkesinin iĢ 

hukukundaki halidir
28

. Fakat buradaki eĢitlikten kesinlikle mutlak eĢitlik 

anlaĢılmamalıdır. Burada eĢitlikten kasıt hukuki eĢitliktir. Yani farklılığa sahip olanlara, 

farklılıkları çerçevesinde farklı davranılmalı ve eĢitlik eĢitler arasında 

gerçekleĢtirilmelidir 
29

. Bu da eĢit durumdaki iĢçilere haklı ve akla yatan sebepler 

dıĢında farklı davranılmaması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır 
30

. Kısacası kadın ve 

erkek iĢçilere sadece ve sadece haklı ve akla uygun nedenler çerçevesinde farklı 

davranılmalıdır. 

                                                 
25

 ErciyeĢ, Gülnur., Aydınoğlu, Nazife. Kadın ve Toplum. 2014. ss.37-60. Ġzmir: Ġzmir Üniversitesi. s.37 

26
 Altan, 1980., s.96. 

27
 Tuncay, A. Can. ĠĢ hukukunda eĢit davranma ilkesi. Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, 

1982. s.9-10. 

28
 Tuncay, 1982., s.5; Devrim Ulucan, Devrim. Yeniden Yapılanma Sürecinde ĠĢ Hukuku Açısından 

EĢitlik Ġlkesi ve Uygulaması, Ankara 2000, s.192. 

29
 Kantarcıoğlu, Fulya. Anayasa Mahkemesi Kararlarına göre Farklı Cinslerin EĢitliği, Farklı 

Cinslerin EĢitliği Sempozyumu: Bildiriler, yay. haz.: Zafer Gören, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Döner Sermaye ĠĢletmesi Yayınları No: 86, s.54, Tuncay, 1982., s.121. 

30
 Tuncay, 1982., s.5. 
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1.4.2. Fizyolojik Farklılıklar 

Kadınlar ve erkeklerin fizyolojik olarak birbirlerine göre birçok farklılıkları 

bulunmaktadır. Burada bahsedilmesi gereken ilk farklıklıklar olarak boy ve kilo gibi 

belirgin özellikler gösterilebilir. Yapılan araĢtırmalara göre hem boy hem de kilo 

açısından erkeklerin istatistiki olarak belirgin derecede fazla değerlere sahip olduğu 

bilimsel bir gerçektir
31

. Yapılan bir baĢka araĢtırmaya göre erkekler ve kadınlar 

üzerinde yapılan el kavrama gücü konulu test çalıĢmalarında erkeklerin güç 

performansının kadınlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Vücuttaki yağ oranı 

ve esneklik gibi konularda ise kadınların erkeklere göre belirgin bir Ģekilde üstün 

olduğu bildirilmiĢtir
32

. 

 

Bunların haricinde Dr. Paul Popenoe'nin de çalıĢmasında bahsettiği üzere 

cinsiyetler iskelet yapısında, kadınlarda daha kısa kafalı, daha geniĢ yüzlü, daha az 

çıkıntılı çeneye, daha kısa bacaklara ve daha uzun gövdeye sahiptir. Bir kadının elinin 

ilk parmağı genellikle üçte birinden daha uzundur; erkeklerde bunun tam tersi söz 

konusudur. Buna ek olarak erkeklerin diĢleri kadınların diĢlerinden daha uzun süre 

sağlıklı kalmaktadır
33

. 

  

Kadın bireyler doğal olarak sahip oldukları biyolojik ve fizyolojik bazı 

farklılıklar sebebiyle iĢ hayatında korunmalıdır. Ancak bu koruma eĢitlik ilkesine aykırı 

Ģekilde olmamalıdır. Çünkü daha önce de belirtildiği üzere eĢit davranmanın temel 

dayanağı hukuksal eĢitliktir. Hukuksal eĢitlikte farklı durumlar ve duruma göre değiĢen 

haller nedeniyle farklı davranılmasının gerekli olduğu durum nisbi eĢitliktir 
34

. Nisbi 

eĢitlik, doğal olarak kadınların; sahip olduğu biyolojik farklılıklar sebebiyle 

korunmalarını sağlamaktadır
35

.  

                                                 
31

 Kavak, V. Yeni DoğmuĢ Kız ve Erkek Çocuklarında Anne YaĢlarına Göre Boy ve Ağırlık ĠliĢkileri, 

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994. 

32
 TaĢkınöz, Cem. 9-11 YaĢ Ġlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin YaĢa ve Cinsiyete 

Göre AraĢtırılması, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü.  

33
 Popenoe, Paul. Are Women Really Different?. Family Life, 1971, 31.2. 

34
 Gören-Ataysoy, 1991. s.18; Tuncay, 1982., s.25. 

35
 Çelikel, Aysel. Farklı Cinslerin EĢit Haklardan Yararlanması ve EĢitlik Ġlkesinin Yorumu, DeğiĢen 

Dünyada Ġnsan, Hukuk ve Devlet, Engin Yayıncılık, Ġstanbul 1995, s.96. 
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Öte yandan bireylerin kabul edilebilir, gerçek ve objektif farklılıklar nedeniyle 

farklı hukuki düzenlemelere tabi tutulmaları da eĢitlik ilkesinin daha geçerli olmasını 

sağlamaktadır 
36

. Üstelik eĢitliğin en doğru Ģekilde gerçekleĢtirilmesi adına farklı 

cinsiyetlere bazı ayrıcalıkların tanınması ve cinsiyete uygun davranılması arasındaki 

denge, eĢitliği sağlamaktadır
37

.  

Özetle; kadın bireylerin biyolojik ve fizyolojik açıdan farklı olmalarıdan dolayı özel 

haklara sahip olmaları, kabul edilebilirlik, objektif farklılıklar, nisbi eĢitlik, gerçeklikler 

gibi nedenlerle eĢit davranma ilkesine uygundur
38

. 

1.5. Kadın ĠĢçilerin Korunmasının Hukuki Dayanakları 

Kadınların hukuki durumlarının erkeklerinkinden farklı olmasıyla ilgili olan iĢ 

hayatındaki mevzuatlar, sanılanın aksine cinsiyet farklılığından değil, yalnızca kadın 

iĢçilerin korunması için yapılan düzenlemelerdir 
39

. Dolayısıyla kadın bireyler bu 

haklardan yararlanacaklardır. AĢağıda bu önemli yasal düzenlemelerin bazılarından 

uluslararası ve ulusal kaynaklar altında bahsedilecektir. 

1.5.1. Uluslararası Düzenlemeler 

Tarihin her döneminde tüm ülkelerde kadın erkek arasındaki eĢitsizliğin varlığı 

mutlaka görülmektedir. Ataerkil toplumlarda kadınlara yasal olarak herhangi bir eĢitlik 

verilmediğinden, bu tip toplumlarda mutlaka yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu 

oldukça açık bir düĢüncedir. Bu yüzden de kadın erkek arasındaki eĢitsizlik, yalnızca 

kadının problemi değil aynı zamanda insan hakları açısında da bir problem olarak 

görülmekte ve bu eĢitsizliğin ortadan kaldırılması için BirleĢmiĢ Milletler (BM) ve 

                                                 
36

 Kantarcıoğlu, Fulya. Anayasa Mahkemesi Kararlarına göre Farklı Cinslerin EĢitliği, Farklı Cinslerin 

EĢitliği Sempozyumu: Bildiriler, yay. haz.: Zafer Gören, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Döner Sermaye ĠĢletmesi Yayınları No: 86, s.s.55. 

37
 Yüksel, Melek Onaran. KarĢılaĢtırılmalı Hukuk IĢığında Türk ĠĢ Hukukunda Kadın-Erkek EĢitliği, Beta 

Basım Yayım Dağıtım A.ġ., Ġstanbul 2000, s.40. 

38
 ġenyen Kaplan, Emine Tuncay, Türk ĠĢ Hukuku ve Uluslararası SözleĢmeler ve Mukayeseli Hukuk 

Açısından Kadın ĠĢçinin ĠĢ ĠliĢkisinden Doğan Hakları ve Korunması, y.y., Ankara 1999, s.29.  

39
 ġenyen Kaplan, 1999.,s.29. 
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Avrupa Konseyi gibi uluslararası organizasyonlar gereken uygulamaların yapılması için 

çalıĢmalar sürdürmekte ve çözüm yolları bulmaktadır
40

. 

On dokuzuncu yüzyıl boyunca, kadın iĢçileri korumaya yönelik Avrupa 

mevzuatı alıĢıla gelmiĢ Ģekliyle kadınların çalıĢma saatlerinde kısıtlamalar ve 

yapabilecekleri iĢ türleriyle ilgili yasaklarla baĢlamıĢtır. Erken koruyucu önlemler, 

kadınların eĢ ve anne olarak sorumluluklarını ve hükümetlerin, kadınların çalıĢmalarını 

erkeklerinkinden daha fazla düzenlemezlerse, aile hayatının acı çekeceği iddiasını 

vurgulamıĢtır. Bu önlemlerden birincisi, yeraltı iĢlerinde kadın emeğinin kullanımına 

hükmeden 1842 tarihli Büyük Britanya Maden ve Kömür Yasası'na dahil edilmiĢtir. 

Kısa süre sonra, Ġngiliz hükümeti kadınlar için iĢ gününü 12 saatle sınırlandırmıĢtır. 1 

Ġsviçre'deki 1877 Federal Fabrikalar Kanunu, sadece erkek iĢçilere izin verilen istisnalar 

dıĢında, tüm iĢçiler için gece çalıĢması yasağı içermekteydi. Ayrıca, iĢverenlerden hane 

halkı sorumlulukları olan kadınlara daha uzun, ücretsiz öğle yemeği molası seçeneği 

sunmaları istenmiĢtir. Almanya'nın ilk koruyucu tedbirleri arasında, yeraltı maden 

iĢlerinde kadın emeğinin kullanımına iliĢkin 1878 yasağı bununmaktaydı. 1891'de 

yürürlüğe giren çalıĢma saati kısıtlamaları, iĢ gecesi yasağı ve iĢ günü için 11 saatlik bir 

sınırlama içermiĢtir; cumartesi ve tatil günlerinden önceki günlerde daha ciddi 

kısıtlamalar uygulanmaktadır. 1889‟da Hollanda‟daki kadın iĢçilere gece çalıĢma yasağı 

ve iĢ günü için 11 saatlik bir sınırlama uygulanmıĢtır. Hollanda'da çalıĢma saatlerinin 

kısaltılması arzulanan bir hedef olarak görülmüĢtür, çünkü bu kadınlara ailelerine akĢam 

yemeği hazırlamaları için daha fazla zaman verecektir. Bazı Avrupa ülkeleri ayrıca, 

kadınların saçlarının hareketli makinelere yakalanabileceği iĢlerde çalıĢmasını 

yasaklayan önlemler de almıĢtır. 

Amerika BirleĢik Devletleri'nde 1800'lerin ortalarından itibaren devlet 

düzeyinde gece çalıĢma yasağı ve diğer çalıĢma saati kısıtlamaları kabul edilmiĢtir. 

1908'de yapılan bir dönüm noktası örneğinde, Yüksek Mahkeme, sadece kadınlar için 

çalıĢma saati kısıtlamasını anayasada onaylamıĢtır. Bunun nedeni olarak kadınların 

Ģimdiki ve gelecekteki rollerinin gerçek anneler ve „ırkın anneleri‟ olma özelliğine 

dayanması gösterilmiĢtir 
41

.1919'da sendikanın bir parçası olan 48 eyaletten 40'ı 

                                                 
40

 Moroğlu, Nazan. Uluslararası belgelerde kadın erkek eĢitliği. Ġstanbul Barosu, 1. Ġstanbul, Ġstanbul 

Barosu Yayınları, 2005, s.10.   

41
 Wikander, Ulla, Alice Kessler-Harris, and Jane E. Lewis, eds. Protecting Women: Labor Legislation in 

Europe, the United States, and Australia, 1880-1920. University of Illinois Press, 1995., s. 338. 



14 

 

kadınlara çalıĢma saati kısıtlamaları getirmiĢtir. Bu kısıtlamalar, gece çalıĢması 

yasaklarını, günde sekiz ila 11 saat ve haftada 48 ila 70 saat çalıĢma saati sınırlarını 

içermekteydi
42

. Bu düzenlemelerin endüstriyel kapsamı büyük ölçüde eyaletler arasında 

değiĢmiĢtir. 

Uluslararası düzeyde kadınların çalıĢma saatleri ile ilgili hükümler, 1919'da yeni 

kurulan ILO tarafından kabul edilen ilk sözleĢmeler arasında yer almıĢtır. 1934 ve 

1948‟de (no. 41 ve 89) revize edilen ILO‟nun Gece ÇalıĢma (Kadın) SözleĢmesi (no. 4), 

ardıĢık 11 saat gece dinlenmesi istemiĢtir; bu saatlerden en az yedi tanesi sabah 10:00 

ile 7:00 arasındadır. ILO, kadın iĢçiler için özel fazla mesai limitleri konusunda 

herhangi bir sözleĢmeye sahip olmamakla birlikte, ÇalıĢma Saatlerinin Azaltılması 

Tavsiye Kararı (no. 116), 40 saatlik yasal bir çalıĢma haftasını uygularken esas olarak 

kadın ve gençlerden oluĢan sektörlere ve mesleklere öncelik vermeyi önermiĢtir. 

Kadınlar için çalıĢma saati kısıtlamaları artık günümüzün sanayileĢmiĢ ülkelerinde 

yaygın ve katı bir Ģekilde uygulanmamaktadır. Aslında, Avrupa Toplulukları Adalet 

Divanı tarafından verilen 1991 kararı, gece çalıĢması yasaklarının eĢit fırsatlarla ilgili 

Avrupa politikasını ihlal ettiği kanısına varmıĢtır. Amerika BirleĢik Devletleri'nde çoğu 

eyalet, 1970'lerin baĢına kadar kadınların çalıĢma saatlerini düzenleyen yasaları geçersiz 

kılmıĢtır
43

. 

Avrupa'da çalıĢma saati kısıtlamaları genellikle zorunlu doğum izni ile 

desteklenmiĢtir. Örneğin, Ġsviçre'deki 1877 Federal Fabrikalarda ÇalıĢma Yasası, 

kadınların sekiz haftalık ücretsiz doğum izni almasını gerekli kılmıĢtır. Almanya'nın 

1891 sayılı ticaret kanunu, kadınların doğumdan sonra altı hafta çalıĢmasını yasaklamıĢ, 

ancak tıbbi izin alan kadınlar dört hafta sonra iĢlerine geri dönebilmiĢlerdir. 1800'lerin 

sonunda ve 1900'lerin baĢında Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 

Hollanda ve Norveç de dört ila sekiz haftalık zorunlu doğum izinlerini yürürlüğe 

sokmuĢtur. Ġlk yasalar çoğu zaman ücretsiz doğum izni tanımlasa da, Avusturya ve 

Almanya gibi ülkeler kısa sürede sosyal sigorta yasaları altındaki yeni annelere tazminat 

sağlamıĢtır. Bu iĢ yasalarının çok azı izin döneminde istihdamın korunmasını 

öngörmüĢtür. Amerika BirleĢik Devletleri'nde annelik yardımları, pek çok devletin 

                                                 
42

 Landes, Elisabeth M. "The effect of state maximum-hours laws on the employment of women in 

1920." Journal of Political Economy 88.3 (1980): 476-494. 

43
 Ratner, Ronnie Steinberg. "The paradox of protection: Maximum hours legislation in the United 

States." Int'l Lab. Rev. 119 (1980): 185.  
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sağlık sigortası sağlayıcılarının hamilelik ve doğumdan kaynaklanan masrafları 

karĢılaması gereken yasal düzenlemeleri kabul etmeye baĢladığı 1970'lere kadar nadiren 

tartıĢılmıĢtır 
44

. Ulusal düzeyde, 1978 tarihli Gebelik Ayrımcılığı Yasası, iĢyerinde 

hamile kadınlara yönelik ayrımcılığı yasaklayarak eyalet hükümetlerinin çabalarını 

tamamlamıĢtır. Doğum izni ile ilgili federal mevzuat, hükümetin Aile ve Tıbbi Ġzin 

Yasasını (FMLA) geçtiği 1993 yılına kadar ortaya çıkmamıĢtır. FMLA, en az 50 

çalıĢanı olan firmalara, çalıĢanlarına, izinlerinden sonra iĢe geri dönme hakkı ile birlikte 

12 haftalık ücretsiz aile izinleri sağlamalarını Ģart koĢmuĢtur. 

ÇalıĢma saati kısıtlamalarında olduğu gibi, ILO ilk sözleĢmeleri arasında doğum 

izni için hükümler içermiĢtir. 1952'de değiĢtirilen 1919 tarihli (103 sayılı) Annelik 

Koruma SözleĢmesi (no. 3), önceki kazançların en az yüzde 67'sinin tazmin edilmesi ve 

izin süresi içinde iĢten çıkarılmaya karĢı korunma ile 12 haftalık bir doğum izni 

istemiĢtir. Kadınlar ayrıca ücretli mola hakkına sahip olmuĢlardır. ILO standardına 

uygun olarak, günümüzün sanayileĢmiĢ ülkelerindeki kadınların en az 12 haftalık 

doğum izni hakkı vardır
45

. Ücretli doğum izninin norm olduğu Batı Avrupa'da iĢçilerin 

izin sırasındaki tazminatları tam ücretin yüzde 60 ila 100'ü arasında olmuĢtur. Öte 

yandan, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika BirleĢik Devletleri'nde izin ücretsizdir. 

Sosyal sigorta sistemleri, genel olarak doğum izni sırasında iĢçilerin tazminat fonunu 

karĢılamıĢtır. ILO sözleĢmesi, kadınların doğumdan sonra en az altı hafta izin alması 

gerektiğini belirtmesine rağmen, doğumda doğum izni zorunlu değil, isteğe bağlı 

olmuĢtur. Bununla birlikte, bazı Avrupa ülkeleri (örneğin, Avusturya, Fransa ve Ġtalya) 

kadınların doğumdan önce veya sonra bir süre çalıĢmasını yasaklamaktadır. 

1950'lerin baĢından baĢlayarak, kadınları korumayı amaçlayan iĢyeri 

kısıtlamaları giderek daha fazla bir ayrımcılık kaynağı olarak görülmüĢtür ve kadın ve 

erkek arasında eĢitliği teĢvik etmek için cinsiyete özgü yasalar değiĢtirilmiĢtir. Üç tür 

eĢit koruma önlemi alınmıĢtır: eĢit ücret hükümleri, fırsat eĢitliği Ģartları ve ebeveyn izni 

hükümleri. SanayileĢmiĢ ülkelerin çoğunda, ILO'nun 1951 tarihli EĢit Ücret SözleĢmesi 

(no. 100) ile tutarlı olarak eĢit ücret hükümleri ortaya çıkmıĢtır. Bu eĢit ücret hükümleri, 

iĢverenlerin aynı iĢi yapan iĢçilere cinsiyetten bağımsız olarak eĢit verimlilikte eĢit ücret 

                                                 
44

 Gruber, Jonathan. "The incidence of mandated maternity benefits." The American economic 

review (1994): 622-641. 

45
 Ehremberg , Ronald. "Labor Markets and Integrating National Economies." (1994). 
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almalarını gerektirmiĢtir. Bununla birlikte, eĢit ücret tedbirleri, kadınların göreceli 

ücretlerinde herhangi bir iyileĢme olması halinde genellikle çok az iyileĢmeye yol 

açmıĢtır çünkü „aynı iĢin tanımı‟ oldukça katıydı ve meslekler cinsiyete göre aĢırı 

derecede ayrılmıĢtır 
46

. Yakın zamanlarda, Avustralya, Kanada ve Büyük Britanya gibi 

ülkeler, eĢit değerdeki iĢ için daha geniĢ tanımları içeren yeni karĢılaĢtırılabilir değer 

politikaları ile eĢit ücret konusunu tekrar gözden geçirmiĢtir. KarĢılaĢtırılabilir değerin 

baĢarısı hala geniĢ ölçüde tartıĢılmaktadır. Taraflar, bu tür politikaların, ısrarcı erkek-

kadın ücret farklılıklarının ana nedenlerinden biri olan ücret ayrımcılığını azalttığını 

iddia etmektedir (örneğin, Ġngiltere 1992; Sorenson 1994). EleĢtirmenler, 

karĢılaĢtırılabilir değer politikalarının özellikle iĢverenlerin piyasa sinyallerine cevap 

vermesini önleyerek ve böylece kıtlıklar ve fazlalıklar yaratarak büyük sorunlara yol 

açtığına karĢı çıkmaktadır 
47

  

ILO, mesleki ayrımcılık sorununa eĢit fırsatla ilgili iki sözleĢmeyle cevap 

vermiĢtir: 1958 tarihli Ayrımcılık (Ġstihdam ve Meslek) SözleĢmesi (no. 111) ve 

1981'deki Aile Sorumlulukları Olan ĠĢçi SözleĢmesi (no. 156).  Birincisi, iĢe alma, 

eğitim ve terfi konusunda cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayarak kadınlara iĢlere eĢit 

eriĢim sağlama giriĢimleri;  ikincisi medeni hal veya aile sorumlulukları temelinde 

ayrımcılığı önleme tedbirleri çağrısında bulunmuĢtur. 1960'lı yılların ortalarına 

gelindiğinde, çoğu sanayileĢmiĢ ülke hükümeti bu fırsat eĢitliği önlemlerini almaya 

baĢlamıĢtır
48

. Bazı ülkeler ayrıca, genellikle doğum izni gereklilikleri ile birlikte gelen 

ebeveyn ve aile izinlerini kapsayan üçüncü bir eĢit koruma mevzuatı kabul etmiĢtir. 

Ebeveyn izni politikaları, hem erkeklerin hem de kadınların, çocuklarına bakmak için 

iĢten çıkarılmadan korunma izni almalarını sağlamıĢtır. Aile izin politikaları daha 

kapsayıcıdır ve bu sayede yakın akrabaların korunmasına izin verilmiĢtir. 

                                                 
46
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1.5.1.1. BM  Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

Uluslararası hukuk bakımından kadın hakları ve kadına Ģiddetin önüne geçilmesi 

için bilgilenme ve bilinçlenme konuları ilk defa Viyana‟da düzenlenen Dünya Ġnsan 

Hakları Konferansı‟yla baĢlamıĢtır. Bu yüzden, kadına Ģiddetin önüne geçilmesi ve 

kadın haklarına ait ilk mühim belge, 20 Aralık 1993‟te BM Genel Kurulunda onaylanan 

“Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Bildirge”dir
49

. Bahsedilen deklarasyonda 

kadınların politik, toplumsal, kültürel, uygar ve benzeri diğer bir alanda bütün insan 

haklarından ve esas olan hürriyetlerden eĢit derecede faydalanma ve bu hakların eĢit 

koruma haklarına da sahip olduğunu söyleyerek yaĢama hakkı, eĢitlik hakkı, özgürlük 

ve kiĢi güvenliği hakkı, kanun önünde eĢitlik hakkı, bütün ayrımcılık Ģekillerinden 

feragat etme hakkı, eriĢilebilecek en fazla fiziksel ve zihinsel sağlık hakkı, eĢit ve 

ergonomik iĢ Ģartları hakkı, zulüm ve benzeri diğer küçümseyici davranıĢ Ģekillerine 

veya herhangi bir ceza almama hakkı bir bir anlatılmıĢtır. Bu yönergede gösterilen 

hakların kadınlara verilmesine olanak sağlamakla sorumlu olan üye devletlerde 

vazifelendirilmiĢ, böylece bu gibi hakların toplum içinde yer alabilmesi için saylar 

yapmalarından sorumlu tutulmuĢlardır
50

.  

Birinci Dünya SavaĢı'ndan sonra, bütün ülkelerde devamlı barıĢ ve güvenliği 

sağlamak için Milletler Cemiyeti kurulmuĢtur. 2. Dünya SavaĢından sonra ise bütün 

ülkelerde barıĢı ve güvenliği sağlamak ve devamlı hale getirmek amacıyla daha etkili 

tedbirlerin belirlenmesi amacıyla BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı oluĢturulmuĢtur. Aynı 

zamanda yürürlüğe giren 1945 BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması, Türkiye‟de dahil olmak 

üzere, 51 ülke tarafından imzalanmıĢtır. BM SözleĢmesi, kadın erkek denkliğini 

milletlerarası tüzükte ilk defa onayan bir belge niteliği göstermektedir
51

. 

Cinsiyet ayrımcılığının olmayacağı BM AntlaĢması ilk bölümünde söylenmiĢtir. 

BM SözleĢmesinin “Amaç ve Ġlkeler” kısmının 1/3'ünde ve 13/1b ve 55/c kısımlarında, 

cinsiyet ayrımcılığının olamayacağı net bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Buna göre, 1/c. 

kısmına bakıldığında; BM, ekonomik, toplumsal, kültürel ve insancıl özellikteki 

milletlerarası meseleleri halletmek ve ırk, cinsiyet, dil veya din ne olursa olsun tüm 

                                                 
49
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insan haklarına ve esas hürriyetlere saygı duymayı geliĢtirmeyi ve güçlendirmeyi 

milletlerarası düzeyde iĢbirliğini amaçlamaktadır. 13/1b. kısmı ayrıca, BM'nin ne tür 

alanlarda iĢbirliği yapması gerektiği ve öğüt verilmesi gerektiğini de göstermiĢtir. BM, 

bu yönetmelik uyarınca, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında 

uluslararası iĢbirliğini geliĢtirmek ve ırk, cinsiyet, dil veya din ne olursa olsun, herkes 

için insan haklarından ve temel özgürlüklerden faydalanılmasını kolay hale getirmek 

amacına öncülük eder ve önerilerde bulunur. 55/c. kısmında da ırk, cinsiyet, dil veya din 

nedeniyle herhangi bir ayrım olamayacağı belirtilmiĢtir
52

. 

BirleĢmiĢ Milletler içinde 1946'da kurulan Kadının Statüsü Komisyonunda, 

kadın haklarının koruma altına alınması ve teĢvik edilmesi için önemli anlaĢmalar 

yapılmıĢtır. 1952'de “Kadınların Siyasi Hakları SözleĢmesi”, 1967'de Evli Kadınların 

VatandaĢlığı SözleĢmesi, 1962'de “Evlilikte Rıza ve Asgari Evlilik YaĢı ve Evliliklerin 

Kayıt Altına Alınması SözleĢmesi” imzalanmıĢtır. Bu simsariyesinin çalıĢması 

sonrasında kabul edilen en kayda değer anlaĢma, BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi (CEDAW) (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 
53

  dir. BirleĢmiĢ Milletler 

Genel Kurulunda onanan bu bildiri ayrıca, devletlerin yerel yasalarında kadına yönelik 

Ģiddete iliĢkin düzenlemelere rehberlik etmiĢtir. BM Ġnsan Hakları Bildirgesi olarak da 

adlandırılan, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine ĠliĢkin SözleĢme 3 

Eylül 1981 tarihinde tüzükte yerini almıĢtır. Türkiye‟de ise 19 Ocak 1986‟da tüzükte 

yerini almıĢtır
54

. 

1.5.1.2. Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin 

SözleĢme 

1975 Mexico City' de, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılmasına ĠliĢkin SözleĢme, BirleĢmiĢ Milletlerin üye devletlerinde kadınlar ve 

erkekler arasında eĢitliğini devam ettirmek için Kadın Statüsü Komisyonu tarafından 

hazırlanmıĢtır. SözleĢme, kadınların statüsünü artırmak ve cinsiyetler arasında eĢitliği 
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sağlamak için en detaylı Ģekilde hazırlanmıĢ milletlerarası bir anlaĢma olarak 

adlandırılır
55

. 

Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin 

anlaĢmada, kadınlara yönelik ayrımcılığın net bir Ģekilde tanımlanmasından sonra, taraf 

devletlerin her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve kadın erkek eĢitliği amaçlarına 

eriĢmek için belirleyici eĢitlik politikaları izlemeleri önerilmektedir. 

AnlaĢmanın birinci kısmında verilen tanım gereği, "Kadının medeni halinden 

bağımsız olarak ve erkekler ile kadınlar arasındaki eĢitlik temelinde, siyasi, ekonomik, 

sosyal, kültürel, medeni veya diğer insan hakları ve esas hürriyetler tanınma, kullanma 

ve zevk alma veya cinsiyete dayalı olarak yapılan istisna veya sınırlama gibi herhangi 

bir ayrım, bu SözleĢme hükümleri bakımından kadınlara karĢı ayrımcılık olarak kabul 

edilmektedir
56

. 

Kadına yönelik ayrımcılığının SözleĢme'de detaylı olarak tanımlanmasının 

ardından üçüncü madde, bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve sağlanması amacıyla 

kadınların tüm alanlarındaki, özellikle de politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanların 

tam olarak geliĢtirilmesi ve ilerletilmesini ön plana çıkarmaktır. Aynı zamanda insan 

haklarının ve temel özgürlüklerin, erkeklerle eĢit olması ve bu hakların fırsat eĢitliği 

çerçevesinde kullanılmasını sağlamaktır
57

.  

1.5.1.3. CEDAW - Dünya Kadın Konferansları 

Dünya Kadın Konferansları, CEDAW‟da ki ilkelerin tartıĢıldığı, kadınlara 

verilen hakların nasıl hayata geçirileceği ve eylemlerin belirlenmeye çalıĢıldığı 

görüĢmelerdir. Özel tedbir pratiklerini “nasıl uygulayacağız?” sorusuna olan yanıt 

Dünya Kadınlar Konferanslarında bulunmaya çalıĢılmaktadır. Kadın ve erkek eĢitliğini 

ve kadınların konferansa olan katılımını sağlamanın yanı sıra eylem planlarının hayata 

geçirilmesine yönelik bu direniĢin kırılmasını sağlayacaktır. 1975'ten beri 
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gerçekleĢtirilen konferanslar, kadın hareketi temsilcilerini ve ülkelerin resmi yetkili 

kurullarını toplamaktadır. Bu konferanslarda karar verilen Uluslararası Fiil Kararları ve 

Stratejik Amaçlar, her bir sonraki konferansta sürekli geliĢim ve sıkı izleme ile 

yönlendirilir. Önceden bahsedildiği gibi, 1975 Meksika, 1980 Kopenhag, 1985 Nairobi 

ve 1995 Pekin'de gerçekleĢtirilen toplantılar detaylı bir eylem programını ortaya 

çıkarmaktadır. Haziran 2000‟de New York‟ta düzenlenen konferansta eylem 

programlarına ve stratejik amaçlara yeni ilaveler olmuĢtur
58

. 

1995'teki Pekin'deki 4. Dünya Kadınlar Toplantısına 189 ülkeden 17.000 

temsilci katılmıĢtır. Pekin Konferansı aynı zamanda bir Eylem Platformu oluĢturulması 

ile karakterizedir. Eylem Platformu, dünyadaki kadınların daha organize bir Ģekilde 

davranmalarını, her bir delegenin kendi ülkelerindeki devletler ve siyasi / kamu 

kurumlarına baskı uygularken birbirlerinden güçlenmelerini ve ülkelerin geliĢimlerini 

izlemelerini ve değerlendirmelerine katkıda bulunur. BaĢka bir deyiĢle, Eylem 

Platformu milletlerarası baskı topluluğu olarak hizmet vermektedir. Konferansta 

belirtilen ve Eylem Platformu'na rehberlik eden amaçlara ulaĢmalarına yardımcı olacak 

olan olaylardır. 

Kadınların politik katılımının en yüksek olduğu hükümetler arasında Avrupa 

ülkeleri lider ülkelerdir. „Tek Avrupa‟nın hedefine eriĢmek için, Avrupa Birliği hem 

kadınlarda hem de kadınlarda eĢitliği gerçekleĢtirmeyi ve yaygınlaĢtırmayı esas prensip 

olarak onar. Benzer Ģekilde, Avrupa Konseyi de kadınlar ve erkekler arasında eĢitliği 

sağlamak için önerilerde bulunur ve üye devletlerin bunları uygulamalarını ister. 4 

Kasım 1950 tarihli Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması SözleĢmesi ile 

Avrupa ülkeleri, insan hakları ve dolayısıyla kadın hakları konusunda hayati bir geliĢme 

yaĢanmıĢtır
59

. 

1.5.1.4. AB Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

Avrupa Birliği, çalıĢma hayatında özel tedbirlerin neler olduğunu belirler; 

Avrupa Konseyi, kadın ve erkek arasında siyasi yaĢamda eĢitliği sağlamak amacıyla 
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prensipler öne sürer. Avrupa‟nın yöresel kuruluĢlarından biri Parlamentolararası 

Birliğidir (IPU). IPU, 1994 yılında kadın ve erkeklerin siyasi hayata eĢit katılımını 

sağlamak için siyasi partileri ön plana çıkaran bir eylem programı belirlemiĢtir. 

Siyasi yaĢamda erkekler ile kadınlar arasında eĢitlik ortaya konulması ve 

kadınların katılım engellerinin yok edilmesi bakımından değerli bir doküman, 1997 

yılında Ġstanbul'da düzenlenen Avrupa Bakanlar Konferansının Kadınları ve Erkekleri 

Arasında EĢitlik Beyanıdır. Buna göre, devletlerin yükümlülükleri, kadınları toplumsal 

alanlara yönlendirme de olumsuz etkileyen atamalar için prensipleri incelemek ve 

bunları önlemek için tedbirler almaktır. Kamu görevlilerine asgari temsil oranı (%33) ile 

Ģeffaf ve denetlenebilir aday belirleme ve atama ortamları oluĢturmak; siyasal katılımın 

önemini ve kadınların eĢit temsil edilmesinin gerekliliğini açıklayan eğitim programları 

sunmak; seçim sisteminin kadınların seçimine etkilerini incelemek ve eĢit temsil 

sağlamak için seçim yasasını yeniden düzenlemek; kadınların siyasi ve kamusal hayata 

katılımını fazlasıyla sağlamak için özel tedbirler almaktır. Ayrıca cinsiyetlerin danıĢma 

kurullarında ve hükümet komisyonlarının karar organlarında eĢit olarak temsil 

edilmesini kabul ettirmektir
60

. 

Avrupa Birliği (AB) kurumları cinsiyet eĢitliğine odaklanmıĢ ve erkekler ile 

kadınlar arasında eĢit davranma ve çalıĢtıkları zaman çalıĢtıkları iĢ için eĢit ücret 

verilmek zorunda olunduğunu savunmuĢtur. 1970'lerden bu yana, kadınların iĢ haklarını 

sağlayan ve istihdamdaki cinsiyet ayrımlarını gidermeyi amaçlayan eĢitlik yasalarını 

geliĢtirmeye odaklanmıĢtır. Böylece, geleneksel cinsiyet farklılıklarını değiĢtirerek, üye 

ülkeleriyle kadınların katılımı ve istihdamı konusunda iĢbirlikleri yapmaktadır 
61

. Aynı 

zamanda Türkiye gibi aday hükümetler için de üyelik esaslarını belirlemiĢtir.  

1.5.1.5. ILO Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ĠLO) de kadınların iĢ yaĢamında korunmasına 

yönelik birçok faaliyete öncülük etmiĢ ve çıkardığı sözleĢmelerin birçok ülke tarafından 
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kabul edilmesini sağlamıĢtır. Global anlamda çıkardığı ve ülkemiz tarafından da kabul 

edilen bazı sözleĢmeler aĢağıdaki gibi örneklendirilebilir. 

* 4.6.1935 (1937) Her Nevi Madenlerde Yeraltı ÇalıĢmalarında Kadınların 

Ġstihdam Edilmemesi Konulu 45 sayılı ILO AnlaĢması 

* 6.6.1951 tarihli EĢit ÇalıĢılan Kadın ve Erkeklerin Ücret EĢitliği Hakkında 100 

sayılı ILO AnlaĢması (1967) 

* 4.6.1958 (1967) tarihli Farklılık (ÇalıĢma ve Meslek) ile ilgili 111 sayılı ILO 

AnlaĢması 

* 17.6. 1964 Ġstihdam Politikası Hk. 122 sayılı ILO AnlaĢması (1977) 

Kadın ve erkek arasında eĢitlik Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) tarafından 

kararlaĢtırılmıĢtır. Türkiye'de kadınların istihdam piyasası hareket sağladığı için 

istihdam, kadın ve erkek arasındaki eĢitsizlik ve kadınlara az maaĢ verilmesi ve 

ihtiyaçların karĢılanamaması gibi sorunların üstesinden gelinmesi için yeterlidir. Bu 

çerçevede, toplumsal cinsiyet eĢitliği sağlayan ve kadınların istihdamını destekleyen 

Ulusal Saygın ÇalıĢma Programı Mutabakat Muhtırası 100, 111, 122 ve 142 ile ILO 

anlaĢmasına imza atılmıĢtır. Kadınlara, iĢ ve meslek seçiminde cinsiyetçi ayrımcılığın 

ortadan kaldırılmasından ve mesleki ihtiyaçlar için mesleki rehberlik ve eğitim 

politikaları ve programlarının benimsenmesi ve geliĢtirilmesinden bağımsız olarak eĢit 

iĢe eĢit ücret ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır
62

. Bu nedenle, kayıt dıĢı iĢ gücünü önlemek, 

kadın iĢ gücünü üst seviyelere çıkartmak ve iĢ gücünde cinsiyet farklılığı krizini 

önlemek amaçlanmaktadır. 

1.5.1.6. Dünya Ekonomik Forumu ÇalıĢmalar 

Dünya Ekonomik Forumu, bütün dünya çapında kadınların iĢ gücünde cinsiyete 

bağlı olarak yapılan ayrımcılığın önüne geçmek amacıyla Cinsiyet EĢitliği Görev Gücü 

kurmuĢtur. Görev Gücü ile kamu sektörü ile özel sektör arasında kadınların ekonomiye 

desteği konusunda iĢbirliği olması gerektiğinin altını çizmiĢtir. Kadınların ekonomik 

desteğinin iyileĢtirilmesini, iĢ gücündeki engelleri tespit etmeyi ve çözümler aramayı ve 
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bulmayı, diyalog ve eylem için tarafsız bir platform olanağı olması gerektiğini 

öngörmüĢtür. 2012 yılında Türkiye, Meksika ve Japonya pilot ülke olarak belirlenmiĢ 

ve ekonomik iĢbirliğindeki cinsiyet farkının %10'unu kapatmayı hedeflemektedir
63

. 

Ġnsanlık tarihi boyunca eĢitlik kavramı üzerine atılan belki de en ciddi adım 

Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟dir. Bu beyanname, insanlığın tüm azalarında olan 

onurun ve bunların eĢit ve döndürülemez haklara sahip olunması konusunun, 

özgürlüğün, adaletin ve dünya sulhunun esası olmasına dayanmaktadır. 

Kadınların korunmasına yönelik Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nde 

bulunan hükümler aĢağıdaki maddelerde özetlenmiĢtir.  

Madde 1: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar açısından eĢit olarak dünyaya 

gelirler. Akılları ve vicdanları var ve birbirlerine kardeĢlik algısıyla davranmaları 

gerekir. 

Madde 2: Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya baĢka herhangi bir yasal, ulusal 

veya iç köken, servet, doğum veya baĢka herhangi bir farklılık ne olursa olsun herkes bu 

bildirimde belirtilen özel hak ve özgürlüklerden yararlanabilir. 

Madde 7: Herkes yasanın önünde eĢittir ve yasanın eĢit olarak korunma hakkına 

sahiptir. Herkes, bu bildirime aykırı herhangi bir ayrımcı muameleye ve bu ayrımcılığa 

teĢvik etmeye karĢı eĢit koruma hakkına sahiptir. 

Madde 29: Herkes, haklarına sahip çıkma ve haklarından yararlanma olanağına 

sahiptir, ancak yalnızca baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin onanmasını ve saygı 

gösterilmesini sağlamak amacıyla ve özgürlükçü bir ortamda etik, düzen ve genel 

huzurun muhik icaplarını tesis etmek amacıyla öngörülmüĢ kayıtlara sahiptir. 

Madde 30: ĠĢbu Deklarasyonun herhangi bir hükmünde beyan edilen hak ve 

özgürlükler, bir Devletin, grubun veya bireyin yok edilmesine yol açan herhangi bir 

faaliyeti gerçekleĢtirme ya da fiilen iĢleme alma hakkını gerektirdiği Ģeklinde 

söylenemez. 
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1.5.2. Ulusal Düzenlemeler 

1.5.2.1. 1982 Anayasası 

Anayasa iĢçilerin korunmasıyla alakalı ilkelerin temel dayanağıdır. Çünkü 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 2. maddesine göre ülkemiz sosyal, demokratik ve 

laik bir hukuk devletidir. Dolayısıyla ülkesindeki vatandaĢlara insan onuruna yakıĢan 

bir hayat sunmak sorumluluğuna sahiptir. Üstelik Anayasamızın 5. maddesinde bulunan 

devletin temel görev ve amaçlarında da bashi geçen husus “insanın maddi ve manevi 

varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama” ifadesi Ģeklinde belirtilmiĢtir. Yine 

Anayasamızın 10. maddesindeki,“Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi Düşünce ,felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir 

(f.1). Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 

sağlamakla yükümlüdür (f.2)” hükmüyle de eĢitlik ilkesi kanuna dayandırılmıĢ ve 

devlete kadın ve erkek bireyler arasındaki eĢitliğin gerçekleĢtirilebilmesi adına gereken 

sorumluluklar yüklenmiĢtir. Anayasa‟nın 10. maddesinin 1. fıkrasında genel eĢitlik 

ilkesine, 2. fıkrasında ise cinsiyet ayrımcılığına karĢı kanuni düzenlemeler yapılmıĢtı
64

. 

Ayrıca 2. fıkrada eĢitliğin yaĢama geçirilmesi çerçevesinde devlet, cinsiyet açısından 

pozitif ayrımcılık uygulayabileceği gibi cinsiyet ayrımının engellenmesi adına da aktif 

Ģekilde eylemler gerçekleĢtirilebilmektedir
65

. Dolayısıyla bu bağlamda yapılan ayrım ve 

sınıflandırmalar, eĢitlik ilkesine aykırı olarak kabul edilemez 
66

. Bunlara ek olarak 10. 

maddenin 1. ve 2. fıkraları ĠĢ Hukukunda bulunan eĢit davranma ilkesine temel dayanak 

olmaktadır 
67

.  

 

Anayasa Mahkemesi ise, kanun önünde eĢitlik ilkesiyle ilgili Ģu Ģekilde bir karar 

almıĢtır:  
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“Anayasa‟nın 10. maddesinde düzenlenen eĢitlik ilkesiyle aynı hukuksal 

durumda olan kiĢilerin aynı kurallara, değiĢik hukuksal konumda olanların ise, 

farklı kurallara bağlı tutulması öngörülmektedir. Yasa önünde eĢitlik, herkesin 

aynı kurala bağlı olacağı anlamına gelmemektedir. Özelliklere, ayrıcalıklara 

dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi aykırı değil, geçerli kılar. 

Aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme aykırılık oluĢturur. Anayasa‟nın 

amaçladığı eĢitlik eylemli değil, hukuksal eĢitliktir”
68

.  

 

Alınan bu karar da göstermektedir ki, haklı sebepler çerçevesinde gerçekleĢtirilen 

düzenlemeler eĢitlik ilkesine aykırı değildir. Konumuzla ilgili olarak Anayasanın 49. 

Maddesinde, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini 

yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma 

barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” ifadesi yer almaktadır. 

 

Bu ifadeye göre, kadın erkek fark etmeksizin bütün vatandaĢlar çalıĢma hak ve ödevine 

sahiptir ve devlet, iĢçilerin korunması, desteklenmesi ve gereken önlemlerin 

alınmasından sorumludur. Bu bağlamda da Anayasa Mahkemesi ilk olarak önceki 

Medeni Kanun‟un 159. maddesinin iptal edilmesi ile ilgili bir karar almıĢ ve bu kararı 

Anayasa‟nın 49. maddesi çerçevesinde değerlendirmiĢtir. Üstelik yine Anayasa 

Mahkemesi “kadının tıpkı erkek gibi mesleğini ve işini özgürce seçmekte, topluma 

yarar getiren etkinliklerde bulunmaya hakkı vardır.” 
69

 ifadesiyle de kadın ve 

erkeklerin aynı çalıĢma hakkına sahip olduklarının altını çizmiĢtir. 

 

Anayasamızın 50. Maddesinde, “Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 

işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ile kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar 

çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” hükmü bulunmaktadır. Bahsi 

geçen hüküm aynı zamanda kadınların iĢ hayatında korunmalarına temel bir dayanak da 

olmaktadır. 

1982  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. maddesiyle de kadınların 

korunmasına yönelik kurallar anayasamızda yerini almıĢtır. Bu maddenin ana baĢlığı, 

“Ailenin Korunması” Ģeklinde iken 2010 tarihli 5982 sayılı kanun ile  “Ailenin 

Korunması ve Çocuk Hakları” olarak değiĢtirilmiĢ ve mevcut düzenlemeye iki yeni 
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fıkra eklenmiĢtir. Böylece sözkonusu maddenin kapsamı netleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bahsi geçen 41. maddede,“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe 

dayanır.” ve “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 

korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli 

tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”Ģeklinde geçen metinle birlikte devletin ailenin 

korunmasına yönelik çizdiği çizgiler belirtilmiĢtir. Bu madde ile kadın iĢçilerin, 

özellikle aile kurduğu ve çocuk sahibi olarak analık durumunu kazandığı zamanlarda 

korunmasının devlet güvencesi altında olduğu, kadın ve erkek arasında bu konuda 

eĢitliğin olması gerektiği net olarak ifade edilmiĢtir. 

1.5.2.2. Borçlar Kanunu Temelleri 

Borçlar Kanunu‟nun 423. maddesinde iĢçinin kusurlu ya da kusursuz olarak bir 

aydan daha fazla süreli hizmet verememesi durumunda iĢverenin iĢçinin yıllık izin 

süresi üzerinden indirim yapma hükmü ile ilgili maddeye göre iĢverenin, kadın iĢçiler 

için gebelik ya da doğum gibi sebeplerle en fazla üç ay süre ile yerine getirilemeyen 

iĢgörme edimi için yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamayacağını hüküm altına 

almıĢtır.  

1.5.2.3. ĠĢ Kanunu Temelleri 

Ülkemizde yürürlükte olan 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nda iĢçi sağlığı ve iĢçi 

güvenliği, çalıĢma Ģartları, iĢten çıkarma ve iĢe girme gibi konular üzerine olan 

hükümlerin hepsi kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın kanuna tabi olan bütün iĢçilere 

uygulanmaktadır.  

 

ĠĢ Kanunu‟nda ayrıca Anayasa‟nın 50. maddesine dayanılarak çocukların ve 

kadınların korunması ile alakalı olarak hükümlere yer verilmiĢtir. Bu bağlamda ĠĢ 

Kanunu‟nun 72. maddesinde su ve yer altında çalıĢtırma yasağı ile ilgili; “Maden 

ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su 

altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 

çalıştırılması yasaktır.”, 73. maddesinde gece çalıĢtırma yasağı ile ilgili 

olarak“Sanayi‟ye ait iĢlerde onsekiz yaĢını doldurmamıĢ çocuk ve genç iĢçilerin gece 
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çalıĢtırılması yasaktır. Onsekiz yaĢını doldurmuĢ kadın iĢçilerin gece postalarında 

çalıĢtırılmasına iliĢkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüĢü alınarak ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.” 74. maddesinde 

analık durumunda süt ve çalıĢma izni ile ilgili olarak;  

“Kadın iĢçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıĢtırılmamaları esastır. Çoğul gebelik 

halinde doğumdan önce çalıĢtırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre 

eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın 

iĢçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iĢyerinde çalıĢabilir. Bu durumda, 

kadın iĢçinin çalıĢtığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.” 

 

hükümleri bulunmaktadır. Bahsi geçen kanunların amacı ise kadın iĢçilerin 

korunmasıdır. 

  

Bu kanunda özellikle belirtilmesi gereken hususlardan birisi de 13. maddede 

hüküm altna alınmıĢtır. Bu maddeye eklenen Ek fıkra: 29/1/2016-6663/21 md. 

gereğince aynı kanunun 74. maddesinde öngörülmüĢ olan kadın iĢçilerin kullandıkları 

izin sonrası ebeveynlerden birisi çocuğun aynı maddede belirtilen yaĢa gelene kadar 

kısmi süreli çalıĢma talebinde bulunma hakkı sözkonusudur. Bu talep iĢveren tarafından 

kabul edilmek zorundadır. Kısmi süreli baĢlanan iĢ sonrası iĢçi tam zamanlı çalıĢma 

Ģekline geçmek isterse bunu bir ay öncesinden bildirmek zorundadır. 

1.5.2.4. Türk Ceza Kanunu 

Günümüzde yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nda iĢyerlerinde 

haksız ayrım ve cinsel tacizle ilgili özel hükümler yer almaktadır. Bu bağlamda da 

kanundaki 105. madde, fıkra 2‟ye göre; aynı iĢ yerinde çalıĢmanın neden olduğu 

kolaylık ve iĢ iliĢkisinde üstünlüğün kötüye kullanılmasıyla uygulanan cinsel taciz, 

kanunen ağırlaĢtırıcı bir nedendir. Kanunda bahsi geçen aynı iĢyerinde çalıĢmanın 

neden olduğu kolaylıktan kastedilen iĢyerindeki iĢçiler iken iĢ iliĢkisinde üstünlüğün 

kötüye kullanılmasından kastedilen iĢveren vekilleri ve iĢverenlerdir
70

. Kanunun kadın 

iĢçi hakları çevresinde incelenme nedeni ise bahsettiğimiz cinsel tacize genellikle kadın 

iĢçilerin maruz kalmasıdır. Dolayısıyla kanundaki ağırlaĢtırıcı nedenlerin temelini kadın 
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iĢçilerin korunması oluĢturmaktadır. Yine aynı madde ve fıkra çerçevesinde, cinsel taciz 

nedeniyle kadın iĢçinin iĢten ayrılmasını zorunlu kılan kiĢiye bir yıldan az ceza 

verilemez. Ancak tacizden bahsedilmesi için failin eylemi birden fazla kez tekrar 

etmesi, tacizin sürekli olarak gerçekleĢtirilmesi ve mağdurun bahsi geçen davranıĢtan 

yalnızca iĢten çıkarak kurtulabilmesi gerekmektedir 
71

. Bu bağlamda tacizin 

gerçekleĢtiği iĢyerinde, bahsi geçen olaydan önceki Ģartların bozulmuĢ ve değiĢmesi ile 

iĢe devam etmenin manevi ve maddi sorunlara neden olması, iĢin bırakılmasının 

zorunluluğunu ifade etmektedir
72

. Yine de bahsi geçen hükmün uygulanabilmesinin 

ancak mağdurun Ģikâyetiyle gerçekleĢebilmesi, kanunun eksik olarak nitelendirilmesine 

neden olmuĢtur. Üstelik mağdur taraf Ģikâyetten dolayı iĢten çıkartılacağını bildiğinden 

dolayı Ģikâyet etme konusunda bir çekince duyabileceğinden iĢveren de mağdur iĢçiyi 

iĢyerinde tutmayacaktır
73

. 

 

Bütün bunlarla birlikte ülkemizde yürürlükte olan ĠĢ Kanunu‟nun “EĢit 

Davranma Ġlkesi” baĢlığı altında yer alan madde 5‟te sayılan,  

“dil, ırk, inanç gibi özellikler yanında iĢ yerinde cinsiyete dayalı bir ayrım 

yapılmayacağı hüküm altına alınmıĢtır. Yine aynı maddede biyolojik veya iĢin 

niteliğine iliĢkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir iĢçiye, iĢ sözleĢmesinin 

yapılmasında, Ģartlarının oluĢturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, 

cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı iĢlem yapamaz”  

 

denilmek suretiyle kadınlara cinsiyet ve gebelik sebebiyle farklı bir muamale 

yapılmayacağı; aynı iĢ için cinsiyet farklılığı sebebi ile ücret farkı uygulanamayacağı 

gibi hükümlerden bahsedilirken iĢe alınmayla ilgili haksız ayrım konusunda bir 

düzenleme yapılmadığından, konuyla ilgili olarak TCK‟nın 122. maddesinin a bendinde 

yer alan,  

“KiĢiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefî inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak .. kiĢinin iĢe alınmasını veya 

alınmamasını .. sayılan hallerden birine bağlayan ..kimse hakkında altı aydan bir 

yıla kadar hapis veya adli para cezası verileceği” 

  

hükmünden yararlanılmaktadır. Nitekim suç ve cezanın kanuniliği ilkesi çerçevesinde 

bahsi geçen hükümde yeri olmayan ĠĢ Kanunu‟nun 5/2 maddesindeki istihdam türüne 
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dayanan ayrımdaki esas sebepler ve yine aynı kanundaki 5/3 maddesindeki cinsiyete 

dayanan ayrımcılıkta iĢin niteliği ve biyolojik sebepler, bahsi geçen madde çerçevesinde 

değerlendirilememektedir
74

.  

1.5.2.5. Diğer Kanunlar 

Yukarıda sayılmıĢ olan kanunlar haricinde kadının korunması ve kadın 

haklarının hukuki çerçevede korunmasını amaçlayan maddelere farklı birçok kanunda 

da yer verilmiĢtir. Bunlardan bazıları Türk Medeni Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair 

Kanun ve Belediyeler Kanunu, Aile Mahkemeleri, Devlet Memurları Kanunu, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi Kanunu olarak örnek gösterilebilir. 

Türk Medeni Kanunu'ndaki kadınlara iliĢkin hükümlerin eĢitlikçi olmadığı 

görüĢü ile, kadın örgütleri, 1993 yılında Kadın Sorunları AraĢtırma Merkezi'nin 

koordinasyonu ile 119 bin kadının imzaladığı kampanya ile Medeni Kanunu değiĢtirme 

adımını atmıĢtır. 23 kadın örgütü oybirliğiyle Medeni Kanunda bir değiĢiklik yapmıĢtır 

75
. Ġmzaların toplanmasının ardından, birçok kadın kuruluĢunun desteğiyle, bu imzalar 

17 ġubat 1993 tarihinde Parlamento'ya alınmıĢtır. 

Bu aĢamada düzenlenen konferanslar, sempozyumlar ve kampanyalar gibi 

faaliyetlere ek olarak, özellikle AB adaylığı boyunca ve sivil toplum kurumlarının 

eylemleri sonrasında; Medeni Kanun'da aile hukuku ve kadınlarla ilgili birçok farklılık 

olmuĢtur. 

Yapılan bu değiĢikliklerle birlikte, kadınların ikametgahının erkeğinkine bağlı 

olması, evlendirme iĢleminin erkeğin bulunduğu semtteki evlendirme dairesinde 

yapılması zorunluluğu, erkeğin evin reisi olarak kabul edilmesi, eĢlerin ev seçiminde 

erkeğin rolü, meslek seçiminde kadının erkeğin iznine tabi olması ve bunun gibi birçok 

hüküm değiĢtirilerek kadın lehine ve eĢitlikçi bir anlayıĢla revize edilerek 

yayınlanmıĢtır. 

1998 yılında kanunda yer almaya baĢlayan ve 2007 yılında aile içi Ģiddete maruz 

kalan kadınları korumak için yeniden düzenlenmiĢ olan Ailenin Korunması Kanunu 
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olan 4320 sayılı yasa önemli bir mihenk taĢıdır. Söz konusu yasa ile, aile mahkemesinde 

yargıçlar tarafından alınabilecek önlemler 203 aile içinde Ģiddete maruz kalan bireylerin 

korunması için ortaya konmuĢtur. Söz konusu tüzükte yer alan bazı kanun maddelerinde 

değiĢiklik yapılmıĢtır. 5636 sayılı yasa da, bu değiĢiklikler 26.4.2007 tarihinde ortaya 

atılmıĢ ve 04.05.2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır. 

Kanun hükmünün uygulanmasına iliĢkin meselelerin hükmü aslında 

yönetmelikle düzenlenmiĢ olmasına rağmen, bu Kanunun 2 nci maddesinin son 

fıkrasına dâhil edilmiĢtir. Olumlu yasalarımıza
76

  Dünya Kadınlar Günü'nden hemen 

önce katılan bu düzenleme, kamu tarafından yeterince incelenmemiĢ ve hatta gözden 

kaçırılmıĢtır. 

Kanun, eĢlerden veya çocuklardan birinin veya aynı çatı altında yaĢayan aile 

üyelerinden birinin aile içi Ģiddete maruz kalması durumunda alınacak önlemleri 

belirler. Bu önlemler sözlü, fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel Ģiddete karĢı alınacak 

önlemleri ifade eder. Ayrıca, yasaya göre, Ģikayetin mağdur tarafından yapılması 

gerekmemektedir; haber mümkündür. Mahkeme Ģikayeti haklı bulduğu zaman, fail, altı 

ay boyunca evden kaldırılabilir; karara uymadığı takdirde, üç ila altı ay hapis cezasına 

çarptırılabilir. Tedbir olarak alınan madde gereğince mağdur ve boĢanma yaĢamamıĢ 

kadınlar ve çocukları için nafaka istenebilir. 

Son olarak, Belediyeler Kanunu, Türkiye'de kadına yönelik aile içi Ģiddeti önlemeyi 

amaçlayan uluslararası anlaĢmalara, 2005 yılında belediyenin onaylanmasına 

"büyükĢehir belediyeleri ve önceki belediyenin 50.000 nüfusu ile “belediyeye bağlı 

acenteleri açmaktadır" maddesi eklenmiĢtir. 
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 BÖLÜM: 2 KADIN ĠġÇĠLERĠN Ġġ HUKUKU KAPSAMINDA 

KORUNMASI 

2.1. Kadın ĠĢçileri EĢitlik Ġlkesi Bakımından Koruyan Düzenlemeler 

Öncelikle sanayi devrimi devamında yaĢanan Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢları 

sonrasında ülkelerin yeniden yapılanması ve kalkınması konusunda büyük bir iĢgücüne 

ihtiyaç duyulması nedeniyle, kadın bireylerin üretime yüksek oranda katılması adına 

uygun ortamı hazırlamıĢtır. Üstelik yaĢanan bu sosyal ve teknolojilk değiĢimler, 

cinsiyetler arası eĢitlsiziğin kendisine ulusal ve uluslararası hukukta düzenleme alanı 

bulmasını sağlamıĢtır
77

.  

 

Diğer yandan kadın iĢçilerin eĢitlik açısından korunması konusunun eĢit ücret ve 

eĢit davranma olmak üzerek iki boyutu bulunmaktadır. Bu ilkelerin temelini ise 17. 

Yüzyılda ortaya çıkan eĢitlik ilkesi oluĢturmaktadır. Bu bağlamda da kadın iĢçilere iĢ 

verenler, cinsiyetleri nedeniyle ayrı bir muamele yapamamakta ve bunun yanında kadın 

olmalarından kaynaklı düĢük ücret ücret ödeyememektedir. 

2.1.1. EĢit Davranma Ġlkesi 

EĢit davranma ilkesinin, ĠĢ Hukuku açısından değerlendirildiğinde, iĢverene 

büyük yükümlülükler yükleyen, iĢverenin iĢçilerine keyfi bir Ģekilde davranmasını 

engelleyen özelliklerde olduğu söylenebilir. ĠĢ hukukunda eĢit davranma ilkesinde 

önemli olan hususlardan birisi iĢçiler arasında bir fark yokmuĢ gibi davranılması ya da 

tüm iĢçilerin aynı Ģartlara sahip olmasının sağlanması değil, birbirleriyle eĢit olan 

iĢçilerin birbirlerinden farklıymıĢ gibi muamele görmelerinin engellenmesidir. Bu 

açıdan düĢünüldüğünde birbirlerinden farklı durumlarda olan iĢçilere eĢit davranmanın 

eĢit davranma ilkesiyle bağlantılı olmadığı anlaĢılabilir
78

. 

EĢitlik ilkesi bütün hukuk dalları içinde geçerli olmakla beraber ĠĢ Hukukundaki 

karĢılığı eĢit davranma ilkesi Ģeklindedir. GeniĢ ve dar anlamda incelemek gerekirse; 
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. Ecevit, s.119. 
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. Kaplan, Emine Tuncay. ĠĢ Hukukunda EĢitlik Ġlkesi ve CĠnsiyet Ayrımcılığı. Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, 2017, 225,268. 
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iĢverenlerin çalıĢanlarına tamamen keyfi olarak eĢit davranmaması/davranamaması ve 

aynı durumdaki iĢçilerin makul ve haklı nedenler dıĢında eĢit iĢlem yapması durumu 

ifadesi dar anlam olarak ifade edilebilirken; geniĢ anlamda ise, iĢ iliĢkisi sırasında 

iĢverenlerin çalıĢanlarına bireysel ya da toplu olarak eĢit davranma mecburiyeti olarak 

açıklanmaktadır. Bu bağlamda eĢitlik ilkesi doğal hukukta bulunan adalet düĢüncesinin 

elle tutulur hali iken eĢit davranma ilkesi anayasada yer alan eĢitlik ilkesinin özek 

hukuktaki biçimidir
79

.  

 

Diğer yandan ilke, sanılanın aksine mutlak eĢitliği değil, zaten eĢit olanların 

farklı muameleye tabi tutulmasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Nitekim farklı 

durumlardaki bireylere eĢit davranılması da bu ilkeye aykırıdır
80

. Dolayısıyla ilkenin 

hukuki temelinin hakkaniyet ve adaletten meydana geldiği varsayılmaktadır
81

. Bunlara 

ek olarak ilkenin en önemli görevi, ekonomik bakımdan iĢçiden daha güçlü olan 

iĢverenin bu gücünü iĢçiyi sömürmek adına kullanmasının engellenmesi ve iĢçilerin 

korunmasıdır
82

. 

 

EĢitlik ilkesi, AYM içtihatlarındaki maddi eĢitlik ilkesi baz alınarak 

tanımlanmaktadır
83

. Bu bağlamda da ilkenin amacı; aynı Ģartlara sahip bireylerin 

kanunlar karĢısında aynı Ģekilde iĢlem görmesini sağlamak ile ayrıcalık tanınmasını ve 

ayrım yapılmasının engellenmesidir. Dolayısıyla iĢ görenlerin kendilerine ait hukuksal 

duruma bağlı olması Anayasa‟daki eĢitlik ilkesine aykırı olmayacaktır
84

. 

 

Kadın veya erkek olarak ayırt edilmeksizin iĢçiler, çalıĢtıkları kurumlarda 

aleyhlerinde ayrımcılık yapıldığı ya da eĢitlik ilkesinin çiğnendiği gibi durumlarla 

karĢılaĢabilmektedir. Bu tip durumlarla karĢı karĢıya kalan iĢçiler, yaĢadıkları eĢitsizlik 
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hakkındaki iddiasını daha önceleri kendileri ispatlamak zorunluluğuna sahipti. Bu tür 

durumlarda iĢçiler hem ayrımcılığa tabii tutulmakta hem de bu durumun ispatı için 

kendi çabalarıyla yol aramak zorunda kalmaktaydı. Bu tür durumlarda eĢitsizliğe maruz 

kalan iĢçinin korunması ile ilgili 1475 sayılı eski ĠĢ Kanunu maalesef yetersiz 

kalmaktaydı
85

. Bu madde, 4857 sayılı yasa üzerinde verilen düzenleme yönergesi ile 

birlikte bu ispat yükünün özel bir Ģekilde düzenlenmesi sağlanmıĢtır. Düzenlemeyi 

sağlayan yönergenin isminden (Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Halinde Ġspat Yükünün 

Düzenlenmesine ĠliĢkin Yönerge) de anlaĢılacağı gibi 19. madde ile kadın iĢçilerin 

korunmasına yönelik ciddi bir adım atılmıĢtır. 

ĠĢ kanununun 5. maddesinde de hüküm altına alındığı gibi kadın iĢçiler, cinsiyet 

konusunda ve cinsiyet farklılığının doğurabileceği değiĢiklikler sebebiyle (analık, 

gebelik gibi) bir ayrımcılığa maruz kaldığı ya da eĢitsizlik uygulamaları ile karĢılaĢtığı 

hallerde, bu durumu ispat etmekle yükümlüdür. Ġspat yükü üzerinde olan iĢçi, yaĢadığı 

hukuksuzluğu güçlü bir Ģekilde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, iĢveren 

durumun ihlali ile ilgili Ģartları ispat etme yükümlülüğüne sahiptir
86

. 

Anayasa‟da da belirtildiği üzere kiĢilerin eĢitliği konusunda özellikle 10. 

maddede “herkes” ibaresine yer verilmektedir Ancak belirli durumlarda bazı sebeplerle 

eĢit olmayan kiĢilerin aynı iĢi yapabilmeleri konusunda ayrımcılık yapılabilir. Bununla 

ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nun, 29.01.2016 ve E. 2015/18, K. 2016/117 sayılı 

kurul kararına göre, “yalnızca cinsiyet faktörü gözetilerek insanlara farklı muamele 

yapmak, Avrupa Ġnsan Hakları‟nın madde 14 içeriğinde de belirtildiği üzere, ayrımcılık 

yapmak konusundaki yasakların ihlal edildiğini beyan etmektedir. Bu konuda Anayasa 

Mahkemesi de birbirleriyle eĢit Ģartlarda ve eĢit konumlarda bulunan biri kadın biri 

erkek olmak üzere iki bireyin birbirleriyle herhangi bir üstünlük çabasına girmesine izin 

vermemektedir.”  

2.1.2. EĢit Ücret Ġlkesi 

Kadın bireylerin iĢ hayatına dahil olmalarının geçmiĢi incelendiğinde 

görülmektedir ki, bu durumu hızlandıran ilk neden; kadın iĢ gücünün erkek iĢ gücünden 
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daha ucuz görülmesidir 
87

. Ancak bu durumun adaletli bir durum olmadığına ait 

düĢünce ve bu durumun düzeltilmesi gerekliliği ulusal ve uluslarası düzenlemelerde eĢit 

değerde eĢit ücret ve eĢit ücret ilkelerinin dahil olmasını beraberinde getirmiĢtir. Bu 

bağlamda uygulamada farklı ücretlerin verilme nedenleri ise Ģunlardır; kadın-erkek iĢi 

ayrımı, kadının biyolojik özellikleri, kadın emeğinin ekonomik açıdan değersiz kabul 

edilmesi, kadınlar arası sınıfsal dayanıĢmanın zayıflığı, kadınların iĢ hayatının genelde 

fasılalı ve kısa olması, kadınların eğitim seviyesinin düĢük olması ve toplum 

içerisindeki rol dağılımıdır
88

.  

 

Ücret eĢitliği ile ilgili cinsiyet olarak bireyler arasındaki dengenin sağlanması 

adına Anayasanın 10. ve 55.maddeleri büyük dayanak olarak karĢımıza çıkmaktadır 
89

. 

Üstelik madde 55/2‟de, devletin, iĢ görenlerin gerçekleĢtirdikleri iĢe uyan adaletli ücret 

sağlamaları ve öteki sosyal yardımlardan faydalanmaları adına gereken önlemlerin 

alınması yer almaktadır. Yine bu hükme göre, iĢ görenlerin yaptıkları iĢe uyan ücreti 

sağlamaları adına o iĢler arasında kıyaslama yapmasıyla her iĢ kendi değeri 

çerçevesinde ücretlendirilmelidir ve bu uygulamaya ek olarak adaletli bir ücret 

ödenmelidir
90

. Bu bağlamda adaletli ücretin gerçekleĢmesi eĢite eĢit davranılması ve 

adil olma ile mümkün olacağından, ücretlendirme sırasında cinsiyete dayalı ayrım 

olmadan kadın ve erkek iĢçiler eĢit değerde iĢte eĢit verimle çalıĢtıklarından eĢit ücret 

alma hakkına sahip olacaktır
91

. 

 

Daha önce yürürlükte olan 1475 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 26. m. 4. fıkrasında 

yukarıda da bahsettiğimiz aynı özellikteki iĢlerde ve eĢit verimlilikteki iĢ gören kadın ve 

erkeklerin cinsiyet nedeniyle farklı ücrete tabi tutulamayacağı ve ilgili hükümlerde 

duruma aykırı bir madde konulamayacağından bahsedilmektedir. Yani eĢit değerde iĢ 

adına eĢit ücret ilkesi kabul edilmiĢtir.  
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Günümüzde yürürlükte olan 4857 sayılı ĠĢ Kanun‟un 5. maddesinde yer alan 4. 

ve 5. fıkralarda, eĢit ya da aynı değerde iĢ görenlerin cinsiyet sebebiyle daha düĢük ücret 

alamayacağı, düĢük ücretin uygulanmasının bir Ģekilde haklı olarak görülemeyeceği ve 

iĢçinin cinsiyeti sebebiyle özel koruyucu hükümlere tabi tutulabileceği hükme 

bağlanmıĢtır.  Üstelik hükümde eĢit ya da aynı değerde iĢ ifadesine de yer verilmiĢtir. 

Bu bağlamda, ücrette eĢitlik ilkesinin uygulanabilmesi adına kıyaslanacak olan farklı 

cinsiyetteki iĢ görenlerin eĢ değer ya da aynı özelliklere sahip bir iĢ gerçekleĢtirmeleri 

durumuna bakılacaktır
92

.  

 

Kadın ve erkek iĢçilerin birbirleriyle eĢit Ģartlara sahip olduğu durumlarda  

çalıĢtıkları iĢletmede sırf çalıĢan kadın diye ücret ayrımcılığı yapılamaz. Ücret 

konusunda kadın ve erkek aynı haklara sahiptir. Bu konuda YHGK‟nun, T. 06.02.2013 

ve E. 2012/9-847, K. 2013/200 sayılı kararına göre eĢitlik ilkesinin Anayasa‟nın 10. 

maddesinde ve 55. maddesinde açıkça belirtilmiĢ olduğu bildirilerek hüküm verilmiĢtir. 

Burada 10. maddede herkesin cinsiyet konusunda eĢit olduğu belirtilerek kanunlar 

önünde kadın ve erkeğin asla ayrılamayacağı bildirilmiĢtir. Yine 55. maddede ise kadın 

ve erkeklerin ücret konusunda ayrım yapılmayarak adalet çerçevesinde ücretlendirilmesi 

konusuna vurgu yapılmıĢtır. 

 

Cinsiyet farklılığı sebebiyle ya da kadınların gebelik süreçlerindeki durumları 

nedeniyle iĢverenlerin çalıĢanlarına ücret ayrımı yapma durumu kesinlikle ihlal 

oluĢturmaktadır. Bu konuda Yargıtay 22. HD.‟nin T.16.03.2017 ve E. 2017/6119, K. 

2017/5192 sayılı kararına göre iĢverenlerin iĢçiler üzerinde cinsiyet farkı gözeterek 

kadın iĢçilere düĢük ücret vermesi ya da gebelik durumunda kadın iĢçinin harcadığı iĢ 

gücünün daha düĢük olduğu varsayılarak ücretinde ayrımcılık yapılmasının ihlal 

oluĢturduğu ifade edilerek karar verilmiĢtir. Burada yalnızca bireylerin biyolojik 

durumları kaynaklı ayrımcılık yapılabilmektedir. 

 

Kadın iĢçinin emsal bir iĢ yapan erkek iĢçiye göre kadın olması nedeniyle düĢük 

ücret alması durumuyla ilgili yine Yargıtay 22. HD.‟nin T. 12.10.2017 ve E. 

2017/41342, K. 2017/21527 sayılı kararına göre, iĢverenin iĢletme bünyesinde çalıĢan 

üretim iĢçisi ve üretim ustabaĢısına yaptığı zam oranlarının tespit edilmesi ile davacıya 
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diğer iĢçiye nazaran düĢük bir zam oranı uyguladığı tespit edilerek, çalıĢanlarına eĢit 

davranma ilkesine aykırı davrandığı kararına varılmıĢtır. Bu durumda iĢçilerin 

maksimum dört ay olmak üzere ücretlerinin talep edilmesi ve bu esnada ihlal edilen 

haklarının da karĢılığını almaları yönünde hüküm verilmiĢtir. 

2.1.3. EĢit Davranmaya Aykırılık ve Yaptırımları 

ĠĢçiler arasında keyfi Ģekilde ayrım yapan ve eĢit davranma borcuna aykırı 

davranan iĢ verenlerin bahsi geçen ilkeye uygun davranmaması karĢılığında bir 

yaptırımla karĢılaĢmaması eĢit davranma ilkesinin ehemmiyetinin kalmamasına neden 

olmaktadır ve ilkenin varlığından da bahsedilmesi yararsız olacaktır. 

2.1.3.1. Hukuki Yaptırım 

4857 sayılı ĠĢ Kanununda iĢ verenin eĢit davranma ilkesine aykırı davranmasının 

yaptırımı m.5/6‟da, “İş ilişkisi içerisinde ya da sonlandırılması sırasında yukarıdaki 

fıkrada yer alan hükümlere aykırı davranılması durumunda işçi 4 aya kadar olan 

ücretine karşılık gelen tazminatı alabilir ve yararlanamadığı haklarını talep 

edebilmektedir.” Ģeklinde düzenlenmektedir. Bahsi geçen ayrımcılık tazminatının 

Anayasadaki yeri ise 10.maddedir. Bu bağlamda kadın iĢçinin bu tazminat hakkından 

yararlanabilmesi içinse iĢ akdinin feshi, iĢçinin zarar görmesi ve iĢ verenin kusurlu 

bulunması gibi Ģartlara gerek yoktur. Üstelik iĢçi, koĢulların sağlanması halinde maddi 

ve manevi tazminat talep edebilmekle beraber yararlanamadığı hakları da talep 

edebilmektedir. Öte yandan kadın iĢçi iĢ akdinin ayrımcılığa uğraması durumunda akdi 

ĠĢ Kanunu m.24/II-e ya da 24/II-f‟ (çalıĢma Ģartlarının uygulanmaması) maddeleri 

çerçevesinde feshedebilmektedir. Üstelik gerekli hallerde iĢçi yine aynı kanunun 22. 

maddesine göre değiĢiklik feshi de yapabilmektedir
93

.  

 

Genel hükümlere göre iĢçi maddi ve manevi tazminat talep edebilmekle beraber, 

ayrımcılığa son verilmesi, ayrımcılığın tespiti veya ayrımcılığın engellenmesini de dava 
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yoluyla talep edebilmektedir 
94

. Ayrımcı davranıĢla karĢılaĢan iĢçi ise Türk Borçlar 

Kanunu‟nun 106. ve 408. maddeleri çerçevesinde iĢ görmekten çekinme hakkına 

sahiptir ve ücret ile ilgili diğer yan haklarını da kazanmaktadır
95

. 

 

Fakat 4857 Sayılı Kanun‟un m. 5/6‟da bulunan düzenlemede iĢ ilanları, iĢ 

görüĢmeleri ve iĢ akdinin gerçekleĢtirilmesi sırasında ayrımcılık yapılması durumunda 

tazminat talep edilememektedir
96

. Dolayısıyla iĢ görüĢmesi sırasında cinsel tacize maruz 

kalan bir kadın iĢçi o anda ayrımcılık tazminatına baĢvuramamakla beraber iĢ 

sözlemesinin devamında ya da son bulması sırasında tacize uğrarsa bu tazminatı talep 

edebilmektedir
97

.  

 

Diğer yandan ayrımcılık tazminatının talep edilmesinde iĢ akdinin 

sonlandırılması Ģart değildir ve iĢin devam etmesi sırasında karĢılaĢılan eĢit davranma 

borcunun ihlal edilmesi durumunda da ayrımcılık tazminatına baĢvurulabilmektedir 
98

. 

Bir iĢverenin iĢçisinin sözleĢmesini eĢit davranma borcuna aykırı davranıĢ ile 

feshetmesi halindeyse iĢçi ayrımcılık tazminatı dıĢında, iĢ güvencesi kapsamında ĠĢ 

Kanun‟un 18. maddesine göre feshin geçersiz olduğunu ileri sürerek iĢe iade edilmesi 

adına dava açabilmektedir
99

. Ancak feshin geçersizliğinin kabul edilmesine karĢın iĢ 

verenin iĢçiyi iĢe iade etmemesi durumunda ödenen iĢ güvencesi tazminatı ile 

ayrımcılık tazminatı aynı anda talep edilememektedir. Çünkü kanunlara göre kiĢiler 

aynı davranıĢ yüzünden birden fazla yaptırıma tabi tutulamaz
100

. Fakat ilgili 

öğretilerdeki ortak görüĢ, iki tazminatın da talep edileceği üstüne olmakla beraber 

bunun nedeni iki durumun birbirinden farklı yaptırımlara sahip olduğuna 

inanılmasıdır
101

. 
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Bir iĢçi hem iĢ güvencesinden faydalanamayıp hem de ayrımcılığa maruz 

kalarak iĢ feshiyle karĢılaĢırsa bu fesih kötüniyetli olmakta ve iĢçi kötüniyet tazminatı 

talep edebilmektedir
102

.Nitekim ayrımcılık tazminatı ve kötüniyet tazminatının aynı 

anda talep edilmesi hakkında da aynı tartıĢmalar sözkonusudur. Öğretideki ortak görüĢe 

göre ise bu iki tazminat ayrı ayrı talep edilmelidir
103

. Bu bağlamda bahsi geçen görüĢe 

sahip kimi yazarlar, iki tür tazminat talebinden birini seçme hakkına sahip olan iĢ 

güvencesi hükümlerine dahil olmayan kadın iĢçilerin belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi eğer 3 

yıl kadar sürmüĢse, ĠĢ Kanun‟unun 5. maddesine göre talepte bulunması tazminat 

bakımından yarar sağlarken; 3 yıldan daha fazla sürmesi yine aynı kanunun 17. maddesi 

uyarınca ona daha fazla yarar sağlamaktadır. Öte yandan karĢıt görüĢlü yazarlara göre, 

iki tazminat türünün hukuki dayanağının farklı olması kötüniyet ve ayrımcılık 

tazminatının beraber talep edilmesini olağan kılmaktadır.  

 

Örnek vermek gerekirse; bir iĢveren eğer onun aleyhine tanıklık eden iĢçilerden 

yalnızca kadınların iĢini sonlandırırsa hem kötüniyetli fesihten hem de ayrımcılıktan 

bahsedilebilmektedir. Dolayısıyla iki tazminatın beraber talep edilebilmesi ilgili 

düzenlemelere uymaktadır 
104

. Yargıtayın konuyla ilgili aldığı karar ise, davacının iĢ 

güvencesi kapsamında olduğu ve feshin geçerli olmadığını ifade etmeksizin yalnızca 

kötüniyet tazminatının talep edilemeyeceği Ģeklindedir 
105

.Bunlara ek olarak ayrımcılık 

tazminatı ücretinin en fazla 4 aylık Ģeklinde belirlenmesi doktrinde eleĢtirilmekle 

beraber, bu bağlamda yoksun kalınan hakların talep edilebilmesi durumu kabul 

edilebilir kılmaktadır.  

 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bahsi geçen ücrete sosyal yardım, 

ikramiye ve primlerin eklenmeden çıplak brüt ücretin verilmesidir. Bu bağlamda öğreti 

ise tazminatla alakalı düzenlemenin nispi emredici biçimde düzenlendiği ve dolayısıyla 
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iĢ akdi ya da toplu iĢ akdiyle arttırabileceğini ifade etmektedir 
106

. Öte yandan 

ayrımcılık tazminatıyla alakalı yapılan düzenlemede özel olarak bir zamanaĢımı 

süresinden bahsedilmediğinden bu bağlamda Borçlar Kanunu‟nun 146. maddesine göre 

10 yıllık bir zamanaĢımına tabidir
107

. Fakat 25.10.2017 tarihli 7036 sayılı ĠĢ 

Mahkemeleri Kanunu‟nun 15. maddesi ile ĠĢ Kanunu‟na eklenmiĢ olan ek 3/c‟ye göre 

kötüniyet tazminatı ile aynı maddenin d bendine göre iĢ sözleĢmesinin eĢit davranma 

ilkesine bakılmaksızın feshedilmesinin neden olduğu ayrımcılık tazminatının 

zamanaĢımı süresi beĢ yıl Ģeklindedir
108

. 

2.1.3.2. Cezai Yaptırım 

Bireyler için ayrımcılık eylemi, ilk kez Türk Ceza Kanunu‟nun 122. maddesinde 

düzenlenerek uygulamaya baĢlanmıĢtır. Bu düzenlemeye göre, din,mezhep, felsefi 

inanç, siyasi düĢünce, engellilik, cinsiyet, renk, milliyet, dil ve ırk farklılığının neden 

olduğu nefret sebebiyle; bir bireyin iĢe alınmasına engel olan birey bir yıldan üç yıla 

kadar hapis cezasına çarptırılabilmektedir
109

. Dolayısıyla bireyin iĢe alınması sırasında 

TCK‟da bahsi geçen sebeplerle ayrımcılık yapan bir iĢverenin ĠĢ Hukuku‟na göre bir 

yaptırımla karĢılaĢmasa da cezai bir yaptırım ile karĢı karĢıya kalması olasıdır.  

 

TCK‟nın 122. maddesine göre yalnızca iĢe alımda kanunda sayılı sınırlı 

sebeplere dayanarak ayrımcılık yapmak yasaktır. Üstelik suçun oluĢabilmesi için iĢin 

failde ayrımcılık kastının bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla da iĢveren vekili veya 

iĢ verenin dolaylı ayrımcılık yapması halinde bir tür cezai sorunluluktan bahsetmek 

mümkün olmamaktadır
110

 Yine TCK‟nın 118. Maddesinde, 

“Bir kiĢiye karĢı herhangi bir sendikaya üye olma ya da olmama, sendikanın 

faaliyetlerine dahil olma ya da olmama, sendika yönetimi ya da sendikadan 
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ayrılması ile alakalı zorlama yapmak adına tehdit veyahut cebire baĢvuran birey, 

altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilmektedir.” 

  

Bu çerçevede de bir iĢveren, iĢçilerinin sendikal faaliyetlerini önlemek adına iĢ 

sözleĢmesini feshediceğini belirtirse bu 118. maddeye göre tehdit Ģeklinde 

değerlendirilmektedir
111

. 

 

Bütün bunlarla beraber TCK‟nın 105/1. maddesinde, “bir bireyi cinsel olarak 

taciz eden bir birey, mağdurun da şikâyeti üstüne, adli para cezası ya da üç aydan iki 

yıla kadar hapis cezasına mahkul edilebilmektedir.” Aynı maddenin 2. fıkrasında ise; 

“Suçun; kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin veyahut aile içi ilişkinin neden olduğu 

kolaylıktan yararlanmak şartıyla… veya aynı iş yerinde çalışıyor olmanın kolaylıktan 

faydalanılarak işlenmesi halinde... bahsi geçen ceza oranları yarısı kadar 

arttırılmaktadır”. 

 

 Bu bağlamda eğer mağdur karĢılaĢtığı fiil nedeniyle; iĢinden, ailesinden ya da 

okulundan ayrılmak zorunda kalmıĢsa verilmesi gereken ceza en az bir yıl olmalıdır. 

Diğer yandan ĠĢ Kanunu‟nda da ayrımcılık Ģeklinde gerçekleĢtirilen cinsel taciz 

durumunda da düzenlemeye göre Ģikâyette bulunmak mümkündür. Fakat TCK‟nın 105. 

ve 122. maddelerinde düzenlenen ayrımcılıkla alakalı cezai yaptırımlarla, uyuĢmalık 

konusu gerçekleĢtirilen ve yargıya intikal eden suç oranı çok azdır
112

. 

2.2. Kadın ĠĢçileri ĠĢin Düzenlenmesi Bakımından Koruyan Düzenlemeler 

Kadın ve erkek bireyler arasında var olan fizyolojik ve biyolojik farklılıklar, 

onların iĢ hayatıyla ilgili hem Türk Hukukunda hem de uluslarası alanda birtakım 

düzenlemeler gerçekleĢtirilmesine sebep olmuĢtur. Bu doğrultuda kadın iĢçiler erkekler 

kadar güçlü olmamaları ile hamilelik ve annelik hallerinin iĢ görmekten alıkoyması 

nedeniyle iĢ hukukunda ayrıca korunmaktadır
113

. Korunan haklar ise; iĢ süresi, yıllık 
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ücretli izin, ücretli tatiller, ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırma yasağı ve yer ve su altında 

çalıĢtırma yasağı Ģeklindedir. 

2.1. Yer Altı ve Su Altında ÇalıĢtırma 

1475 sayılı ĠĢ Kanunun 68. maddesindeki yer ve su altında çalıĢtırma yasağıyla 

alakalı düzenleme, 4857 sayılı ĠĢ Kanun‟un 72. maddesinde aynı Ģekilde yer almaktadır. 

Bahsi geçen düzenlemeye göre “tünel ve kanalizasyon inşaatı, kablo döşemesi ve 

maden ocakları gibi yer ya da su altında her yaştaki kadın ve 18 yaşından küçük erkek 

bireylerin çalıştırılması kanunen kesinlikle yasaktır.” Bu kanunun Anayasal dayanağı 

ise Anayasa‟daki 50. madde de bulunan düzenleme ile UÇÖ‟nün ülkemizinde imza 

attığı 45 sayılı Yer Altı ĠĢleri (Kadınlar) sözleĢmesidir
114

.   

 

Yer Altı ĠĢleri ile ilgili düzenleme yukarıda bahsi geçen sözleĢmede kadınlar 

hiçbir zaman yer altı iĢlerinde çalıĢtırılamaz olarak düzenlense de aynı kanunun 

3.maddesinde bazı istisnalar bulunmaktadır. Fakat aynı istisnalardan ĠĢ Kanunu‟nda 

bahsetmek mümkün değildir. Bunlara ek olarak kadın iĢçilerin 45 nolu Kanunda sadece 

maden ocaklarının yer altı iĢlerinde çalıĢtırılması yasakken, ĠĢ Kanun‟undaki 72. 

maddeye göre kadınların tünel inĢaatı, su altı, kablo ve kanalizasyon döĢemesinde 

çalıĢtırılması yasaklanmaktadır
115

.  

 

Ancak öğretideki bazı görüĢlere göre aslında kadınları korumayı amaçlayan bazı 

düzenlemeler hem eĢitlik ilkesini ihlal etmekte hem de onların aleyhine sonuçlara neden 

olabilmektedir. Üstelik kadınlar için tehlikeli olan bu durum erkekler içinde geçerlidir 

ve dolayısıyla yasaklamaktan keza gereken tedbirlerin alınması daha büyük önem arz 

etmektedir
116

. 

 

Öğretideki diğer bir görüĢ ise ĠĢ Kanunu‟ndaki 72. maddede bulunan hüküm 

kadınlara ayrımcılık tanımakla beraber bu düzenlemeye temel olan 45 No‟lu UÇÖ 
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sözleĢmesi de yürürlükten kaldırılarak onun yerine 176 No‟lu sözleĢme uygulamaya 

konulması yönündedir. Ülkemizde de kabul edilen sözleĢmede konuyla alakalı bir 

yasaklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla da Türk ĠĢ Hukuku mevzuatında gerekli 

değiĢikler yapılarak hem uluslarası sözleĢmeye uygun Ģekle getirilmeli hem de kadınlara 

uygulanan ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır 
117

. Çünkü Anayasa‟nın 90/5 maddesine 

göre “Usulü çerçevesinde yürürlüğe konulan temel hak ve özgürlüklerle alakalı 

milletlerarası antlaĢmalarla kanunlarda bir farklılık olması halinde ortaya çıkacak 

uyuĢmazlıklarda milletlerarası andlaĢma hükümleri esas alınmaktadır”. Yani ülkemizde 

de UÇÖ‟nun 176 No‟lu sözleĢmesine uyulmalıdır.  

 

25.07.1987‟de yayımlanan Avrupa Topluluğuna üye devletlerdeki kadınların 

korunması mevzuatı Konsey Sonuç Bildirisine göre, kadınlar adına yapılan koruyucu 

mevzuatın fırsat eĢitliğini zarara uğrattığı hallerde düzeltilme yapılmalıdır. BM‟nin 

1979 tarihli Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair SözleĢmesinin 

2/f maddesinde ise sözleĢmeyi imzalayan devletler “Kadınlara karĢı ayrımcılığa neden 

olan yasaların, geleneklerin, uygulamaların ve hukuki düzenlemelerin değiĢtirilmesi ve 

kaldırılması adına bütün önlemler alınmalıdır” ifadesini onaylamıĢlardır. Dolayısıyla da 

ülkemizde kadınlara yasak olan iĢler belirli dönemlerde gündeme alınmalı ve bunların 

devamlılığı konusu değerlendirilmelidir
118

.  

 

Bütün bunlarla beraber 4857 Sayılı Kanun‟un 104. maddesine göre bu yasaklara 

uymayan iĢveren vekili ya da iĢveren idari para cezası almaktadır. Üstelik bu yasaklara 

rağmen çalıĢtırılan kadın iĢçilerin çalıĢtıkları süre boyunca iĢçi olarak kabul edilerek iĢçi 

haklarından yararlanması gerekmektedir
119

. 

2.2. Gece ÇalıĢtırma 

4857 sayılı kanunun 73. maddesinde geçen ifadeler aynen Ģu Ģekildedir: “Sanayiye ait 

işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç   işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. 

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul 
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ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.”  

 

Bu maddeye göre gece çalıĢmalarında gerçekleĢtirilen iĢin süresi ve sürdürülüĢ Ģekli 

gündüz çalıĢmalarına kıyaslanarak düzenlenmiĢ ve konuyla ilgili sınırlamalar 

yapılmıĢtır. Çünkü gece çalıĢması, özellikleri bakımından daha yorucu olması sebebiyle 

mesleki risklere zemin hazırlayabilmekte, bireyin geliĢimini negatif yönde 

etkileyebilmekte ve iĢ görenlerin sosyal ortamla bağlarının zarar görmesine neden 

olabilmektedir.  Ancak kadın iĢçilerin gece çalıĢtırılamasıyla alakalı yasak 

bulunmamaktadır.  

 

Daha önce yürürlükte olan 1475 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 69. maddesine göre 

kadınların sanayilere ait iĢ yerlerinde gece çalıĢtırılmaları yasaklanmıĢ olsa da her yaĢ 

aralığındaki yetiĢkin kadınları kapsayan yasak ancak 4857 Sayılı Kanun‟un 73. 

maddesiyle kaldırılabilmiĢtir. Bu bağlamda ilgili kanunun f/1 bendine göre “sanayi 

işlerinde on yaşından küçük genç ve çocuk işçilerin gece çalıştırılması kesinlikle 

yasaktır.” ġeklindedir. Maddenin gerekçesi ise 1475 Sayılı Kanun‟un 69. maddesindeki 

her yaĢtaki kadının dahil olduğu yasak, kadın erkek eĢitliği ile ilgili geliĢmeler 

çerçevesinde kaldırılarak yalnızca 18 yaĢını dolduramayan genç kadın iĢçiler ve çocuk 

iĢçilerin gece çalıĢtırılma yasağının kapsamında bırakılmasıdır
120

. Diğer yandan kadın 

erkek arasındaki eĢitliğin sağlanması adına kadınların sanayi iĢlerinde gece 

çalıĢtırılmasıyla ilgili yasakta kaldırılmıĢtır
121

.  

 

4857 Sayılı Kanun‟a göre gece çalıĢmaları ve gece süresinin düzenlendiği 69/1. 

maddeye göre “bu çalışma saatleri en geç 20.00’da başlar ve en erken 06.00’a biter ve 

en fazla 11 saat sürebilmektedir”. Öte yandan gece çalıĢtırılma ile alakalı yasaklanan 

hükümler Avrupa Birliği‟ne uyum çerçevesinde kaldırılmıĢtır
122

. 
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Yine 4857 Sayılı Kanun‟un 73. maddesine göre, on yaĢından büyük olan kadın 

iĢçilerin gece postalarında çalıĢtırılması ile alakalı usul ve esasların, Sağlık 

Bakanlığından alınacak görüĢ ve ÇSGB‟nin hazırlayacağı yönetmelik ile yeniden 

düzenlenmesi planlanmıĢtır.  

 

Kadın iĢçilerin geceleri çalıĢtırılması ile ilgili Ģartlar ise konusunda yapılan son 

düzenlemeye göre Kadın ĠĢçilerin Gece Postalarında ÇalıĢtırılması ġartları Hakkındaki 

Yönetmelikte belirtilmiĢtir
123

. Bu çerçevede 4857 sayılı kanunun 73. maddesine 

dayanarak çıkarılan yönetmeliğin yürürlülüğü ise durdurulmuĢtur.  

 

Bütün bunlarla beraber 6645 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟yla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un 

37. maddesi ile 4857 Sayılı Kanun‟un 69. maddesinde de değiĢiklik yapılmıĢtır
124

. 

Yapılan değiĢiklikle de “iĢçilerin gece çalıĢma saatleri yedi buçuk saatten fazla olamaz” 

ibaresine “turizm, sağlık hizmeti ve özel güvenlik iĢlerinde iĢçinin de yazılı onayı 

alınarak yedi buçuk saatten fazla çalıĢma yaptırılabilir” ifadesi ilave edilmiĢtir.   Ancak 

kadınların gece postalarında çalıĢtırılmalarıyla alakalı bir değiĢiklik yapılmamıĢtır
125

. 

2.3. Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢtırma 

4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 85. maddesinde, fizyolojik olarak daha az güce sahip 

olan kadınların korunması gerektiğine yer verilen husus, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 

elde edilen bilgiler ile iĢlerin hangilerinin tehlikeli ve ağır olarak gruplandırılabileceği 

ve kadınların hangi tip ağır iĢlerde çalıĢacakları üzerine ÇSGB tarafından düzenlenecek 

yeni yönetmelik içerisinde belirtileceği 6331 sayılı kanunun 37. maddesiyle birlikte 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. Yeni maddenin yürürlüğe girme tarihi ise 6 ay sonrasıdır.  

                                                 
123

. Köseoğlu & Kaya, s.49;  

124
. Yasalar, T. C. "6645 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun." Ankara: Resmi Gazete (29335 sayılı). 

125
. Köseoğlu, s.101.; Güner, Erol. "Kadın ĠĢçilerin Gece Postalarında ÇalıĢtırılmasında Dikkat Edilecek 

Hususlar." Mali Cözüm Dergisi 26 (2016): 289. 
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2.4. ĠĢin Düzenlenmesi Bakımından Uygulanan Aykırılıklar ve Yaptırımları 

2.4.1. Hukuki yaptırım 

Türk Borçlar Kanunu‟nun 19/2 maddesine göre sözleĢmeler, taraflardan bir 

tanesinin ehliyetsiz olması, konusunun imkânsız olması ile Ģekil ile kanunun emredici 

nitelikteli hükümlerine aykırı olması gibi durumlarda baĢlangıcı itibariyle hükümsüz 

durumdadır. Aynı kanunun 20/2 maddesine göre ise, hükümsüzlük sözleĢmenin bir 

bölümüyle alakalı olarak yalnızca sözleĢmedeki o bölüm hükümsüz sayılmaktadır. 

Fakat bahsi geçen Ģartlar olmaksızın bir sözleĢme gerçekleĢtirilmeyecekse, sözleĢmenin 

hepsi hükümsüz olmaktadır.  

 

Diğer yandan 4857 sayılı kanunun 72. ve 73. maddeleri yapı olarak emredici 

nitelikteki kanunlardır. Dolayısıyla, bu hükümlere aykırı Ģekilde gerçekleĢtirilen 

sözleĢmeler Borçlar Kanunu madde 19/2‟e göre hükümsüzdür. Fakat iĢ sözleĢmesinin 

baĢlangıçtan itibaren hükümsüz sayılması, iĢ hukukunun iĢçilerin korunması özelliğine 

aykırı bir durumdur. Dolayısıyla bu durumda ilk belirlenmesi gereken sözleĢmesinin ifa 

durumudur. Ġfa edilmemesi halindeyse sözleĢme en baĢtan hükümsüz sayılmaktadır. 

Nitekim burada bahsi geçen hükümsüzlük, kısmidir ve yalnızca kadın iĢçilerin 

korunması ile ilgili hükümlere aykırı olan kısmı hükümsüz sayılmaktadır. Bütün bu 

Ģartların olmaması halindeyse sözleĢme tamamıyla hükümsüz hale gelmektedir.  

 

Bunlara ek olarak sözleĢmenin ifa edilmesi halinde, iĢ sözleĢmesi yalnızca iĢin 

düzenlenmesine aykırı Ģartları barındıran kısım ile alakalı geleceğe etkili Ģekilde 

geçersiz kabul edilecek ve geçen süredeki sonuçların hepsi geçerli hale gelecektir 
126

. 

Dolayısıylada kadın iĢçi, çalıĢtığı süredeki izin, ikramiye ücret ve diğer haklarını talep 

edebilecektir
127

. 

                                                 
126

. YĠBK, T. 18.6.1958, E. 1957/2, K 1958/9, RG. 30.9.1958, No. 10020. 

127
. Günay., s.2095; Senyen Kaplan, a.g.e., s.165. 
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2.4.2. Cezai yaptırım 

ĠĢ Kanunu‟nun “iĢin düzenlenmesine iliĢkin hükümlere aykırılık” baĢlıklı 104. 

maddesi, kadın iĢçileri gece çalıĢtırma ile yer ve su altında çalıĢtırma yasaklarına 

rağmen çalıĢtıran iĢveren vekilleri ve iĢverenlere “binikiyüz Türk Lirası idari para 

cezası verilir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Fakat aynı kanunda Ağır ve Tehlikeli ĠĢler 

Yönetmeliği‟ne göre ağır iĢçi çalıĢtırılmayacağı belirtilen iĢlerde, kadın iĢçi çalıĢtıranlar 

hakkında bir yaptırım türü bulunmamaktadır. 

2.3. Kadın ĠĢçileri Kısmi Süreli ÇalıĢma Bakımından Koruyan Düzenlemeler 

Son günlerde meydana gelen teknolojik ve ekonomik geliĢmeler, beraberinde 

çalıĢma süresi ile alakalı yaklaĢımda değiĢimi getirmiĢtir 
128

. Sonuçta da çalıĢma 

sürelerinde kısalma ve esneme meydana gelmiĢtir. Bu doğrultuda da kısmi süreli 

çalıĢma, en yaygın ve önemli esnek çalıĢma Ģeklidir demek yanlıĢ olmayacaktır 
129

. Bu 

çalıĢma türü genellikle tam süreli çalıĢamayacak olan kadınlar tarafından tercih 

edilmekle beraber ikinci sırada öğrenciler üçüncü sırada ise emekliler yer almaktadır
130

.   

 

Bu çalıĢma türünün genellikle kadın iĢçilerce tercih edilmesi gerçekleĢtirmeyi 

amaçladığımız çalıĢma açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü kısmi süreli 

çalıĢan kadın iĢçiler hem kısmi süreli çalıĢmaları sırasında hem de cinsiyetleri sebebiyle 

uygulama sırasında problemlerle karĢı karĢıya kalmaktadır.  

 

UÇÖ verilerine göre, toplam istihdamın içinde kısmi zamanlı iĢçilerin payı 

oldukça büyüktür. ġöyle ki; ülkemizdeki kısmi süreli iĢçilerin toplam istihdamdaki payı 

%5,8‟ken buradaki kadın iĢçilerin payı %63,7‟dir. Bunlara ek olarak günümüzde pek 

çok ülkedeki kısmi süreli çalıĢan oranı %20‟nin üstündedir
131

. 

                                                 
128

. Eser, a.g.e., s.37; Tankut Centel, Kısmi ÇalıĢma, Kazancı Yayınları, Ġstanbul 1992, s.1; 

129
. Centel, Kısmi ÇalıĢma, s.12. 

130
. Tunçomağ, “Kadının Durumu”, s.118; IĢık Urla Zeytinoğlu, “Kısmi ÇalıĢma ve Standart DıĢı Diğer 

Ġstihdam Biçimleri Neden Kadınlar Ġçin Uygun Görülmektedir”, Çev. Tekin Akgeyik, Kamu-ĠĢ Dergisi, 

C.4, S. 1, Ocak 1995, s.139. 

131
. Can ġafak, “4857 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kısmi ÇalıĢma”, (Çevrimiçi), 

http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/kismi_calisma.pdf 
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4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 13. maddesinde kısmi süreli çalıĢma ile ilgili geçen 

ifadeler Ģu Ģekildedir: “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda 

sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.” Yine aynı maddede belirtilen 29/1/2016-

6663/21 md. Ek maddeye göre:  

“Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi 

ilköğretim çağının baĢladığı tarihi takip eden ay baĢına kadar bu maddeye göre 

ebeveynlerden biri kısmi süreli çalıĢma talebinde bulunabilir. Bu talep iĢveren 

tarafından karĢılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi 

süreli çalıĢmaya baĢlayan iĢçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan 

faydalanmamak üzere tam zamanlı çalıĢmaya dönebilir. Kısmi süreli çalıĢmaya 

geçen iĢçinin tam zamanlı çalıĢmaya baĢlaması durumunda yerine iĢe alınan 

iĢçinin iĢ sözleĢmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam 

zamanlı çalıĢmaya geri dönmek isteyen iĢçi iĢverene bunu en az bir ay önce 

yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalıĢmaması hâlinde, çalıĢan eĢ 

kısmi süreli çalıĢma talebinde bulunamaz. Üç yaĢını doldurmamıĢ bir çocuğu 

eĢiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği 

tarihten itibaren bu haktan faydalanır.”  

ibaresi bulunmaktadır.  

Bahsi geçen 13. madde, 6663 sayılı kanunla revize edilmiĢ ve 6663 nolu 

kanunun 21. maddesi çocukların bakımları için ebeveynlere izin hakkı tanınması ile 

ilgili hüküm gereğince değiĢtirilmiĢtir
132

. 

ĠĢ Kanunu‟nun 13. maddesindeki hükümlerin iĢçiler için hangi sektörde 

çalıĢtıkları ile ilgili detayların bulunduğu usüller ise ÇSGB tarafından 8 Kasım 2016‟da 

çıkarılmıĢ  olan 29882 sayılı Analık Ġzni Veya Ücretsiz Ġzin Sonrası Yapılacak Kısmi 

Süreli ÇalıĢmalar Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinde belirtilmiĢtir 
133

. 

Bahsi geçen 29882 sayılı yönetmeliğin kısmi süreli çalıĢmanın baĢlangıcı ile 

ilgili olarak 8. maddesi içerisinde geçen ve 5. maddede belirtilmiĢ olan analık izni, 6. 

maddede belirtilmiĢ olan ücretsiz izin ve 7. maddede belirtilmiĢ olan ücretsiz iznin bitiĢi 

ile birlikte izin bitiĢ tarihleri arasında bu iki izinden birinin kullanılması için iĢçi kendi 

karar verecek durumdadır. Yani burada tercih tamamen iĢçiye aittir
134

. 
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. Gökçeoğlu, s. 1286. 

133
. Gökçeoğlu, s. 1286. 

134
. Centel, Tankut. 6663 Sayılı Yasa‟yla ĠĢ Kanunu‟na Getirilen DeğiĢiklikler–Analık Halinin Yeniden 

Düzenlenmesi–. Sicil ĠĢ Hukuku Dergisi, 2016, 35: 12. 
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Yine devlet memurları için Devlet Memurları Kanunu‟nda yer alan çalıĢan kadın 

iĢçilere doğum ya da evlat edinme durumu sonrasında verilen kısmi süreli çalıĢma izni, 

6663 nolu kanun ile birlikte 43 nolu ek madde Ģeklinde eklenmiĢtir
135

. 

ÇalıĢanlar için ĠĢ Kanunu‟nun Ek 2. maddesinde geçen ve mazeret izni olarak 

bilinen evlenme izni, engelli çocuk bakımı ve tedavisi için gerekli izin ve doğum izni, ĠĢ 

Kanunu‟nun 74. maddesinde geçen ve analık durumunda analık ve süt izni olarak 

bilinen hamilelik ve emzirme izinleri bazı durumlarda ücretli ve bazı durumlarda ise 

ücretsiz izin olarak kabul edilmektedir. Bahsi geçen bu izin süreleri boyunca, izinlerin 

ücretsiz ya da ücretli olmasına bakılmaksızın iĢ sözleĢmeleri askıda kabul edilir
136

. 

Kısmi süreli olarak yapılan iĢ sözleĢmeleri 1475 sayılı kanun içeriğinde 

düzenlemeye tabii tutulmamasına rağmen Yargıtay kısmi süreli iĢ sözleĢmelerinin 

yapılmasına müsaade etmiĢtir. Böylece 4857 sayılı kanunla birlikte Türk Hukuk Sistemi 

içerisinde kısmi süreli iĢ sözleĢmelerinin yapılması kanunen yazılı hale getirilmiĢtir. 

Ancak kanun içeriğinde bazı esaslar kesin olarak yönlendirici hükümlere sahip 

olmadığından  sözkonusu kanunla ilgili bir çok problemle karĢılaĢılmıĢtır
137

. 

2.3.1. Kadınların Kısmi Süreli ÇalıĢma ġeklini Tercih Etmelerinin Nedenleri 

Kadın iĢçilerin ailevi sorumlulukları ile iĢ yaĢamı arasındaki dengeyi kurma 

unsuru genellikle kısmi süreli çalıĢma olmaktadır. Çünkü kadınlar hem eve hem de iĢe 

zaman ayırabilmektedir. Üstelik üretilen modern ev aletleri de kadınların boĢ 

zamanlarını kısmi süreki iĢe ayırmalarına da katkıda bulunmuĢtur.  

 

Diğer yandan kadın iĢçilerin bu çalıĢma türünü seçmelerindeki nedenlerden bir 

tanesi de ekonomik özgürlüklerini korumaktır. Çünkü aynı zamanda ailevi 

sorumluluklarına da sahip olan kadın iĢçiler bu sorumlulukları yerine getirmek, 

ekonomik özgürlüklerinden ve iĢ hayatının sağladığı geliĢmeden geri kalmamak adına 

bu çalıĢma türünü seçmektedir. 
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. Gökçeoğlu, s. 1286. 
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. Ulusoy, Tülay. Bir Sosyal Koruma Olarak ĠĢ Kanunu'nda Gebe ve Yeni Doğum Yapan Kadın 

ÇalıĢanlara Yönelik Ġzinler ve Kısmi Süreli ÇalıĢma Hakkı Üzerine Güncel GeliĢmelerin 

Değerlendirilmesi. Calisma ve Toplum, 2017, 53.2.: 745. 
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Aynı zamanda kısmi süreli çalıĢma Ģekline geçiĢ için verilmiĢ olan haklar 

yalnızca kadın iĢçiye ait değildir. Bu haklar bireylerin cinsiyetine bakılmaksızın 

çocukları henüz ilköğretim seviyesini doldurmamıĢ olan bütün ebeveynlere verilmiĢtir. 

Bu hakların yalnızca kadın iĢçiye değil hem erkek hem de kadınlara verilmesi eĢitlik 

ilkesi bakımından oldukça doğru bir karar olmuĢtur
138

. 

2.3.2. Kadınların Ayrımcılık Bakımından Korunması 

Kısmi süreki çalıĢma 4857 sayılı kanunun 13/2 maddesinde “kısmi süreli iĢ akdi 

ile çalıĢtırılan iĢ görenin ayrımının haklı bir sebep gösterilmeden yalnızca iĢ 

sözleĢmesinin türü sebebiyle tam zamanlı çalıĢanlara kıyasla farklı iĢleme 

tutulamayacağı” ifadesi yer almaktadır.  

 

Yine aynı kanunun 5/2 maddesine göre de, “İşveren, esaslı sebepler olmadıkça 

tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi 

karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz” denilmekle iĢverenin kabul 

edilebilir bir neden olmadıkça tam süreli çalıĢanla kısmi süreli iĢçiler arasında farklı bir  

iĢlem gerçekleĢtiremeyeceğinin altı çizilmiĢtir. Yapılması halindeyse iĢ gören, 

iĢvereninden 4 aylık ücreti kadar tazminat ve mahrum bırakıldığı haklarıyla ilgili talepte 

bulunabilmektedir. 

 

ĠĢ Kanunu‟nun 13. maddesinde belirtilen kısmi süreli iĢ sözleĢmeleri ile ilgili 

tam  zamanlı çalıĢanlarla herhangi bir ayrım yapılmayacağı konusunda net olarak 

bildirim yapılmıĢtır. Bununla ilgili Yargıtay 9. HD.‟nin T.12.02.2008 ve E.2007/31362, 

K.2008/108 sayılı kararında, ĠĢ Kanun‟nun 5. maddesine vurgu yapılarak, önemli ve 

kabul edilebilir bir sebep olmadığı sürece iĢverenlerin kısmi süreli ya da belirsiz süreli 

olarak çalıĢan iĢçiler arasında ayrım yapamayacağı bildirilmiĢtir. 

Kadın iĢçilerin evlilik sonrası geçen 1 yıl içerisindeki iĢ yerinden ayrılma kararı 

için dilekçe sunması yeterli olup iĢveren tarafından tazminatıyla birlikte kabul edilmesi 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda Yargıtay 9. HD.‟nin,. E.2014/176000, 
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. Canıklıoğlu, NurĢen. Kısmi Süreli ÇalıĢmaya GeçiĢ ve Yarım ÇalıĢma Ödeneği. Emeğin Hukuku 

Kurultayı, 2017, 2.22: s. 118. 
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K.2015/30741, T.2.11.2015 sayılı kararına göre “..davacının evlenme tarihinden 

itibaren 1 yıl içerisinde davalı işverene evlilik nedeniyle ayrılmayı ifade eder dilekçe 

sunması, davacının evlenme nedenine dayalı fesih hakkını kullanması olarak kabul 

edilmiştir.” ifadesi ile kadının tazminat talebinin iĢveren tarafından kabul edilmesi 

gerektiği yönünde hüküm verilmiĢtir. 

2.4. Kadın ĠĢçileri Analık Durumunda Koruyan Düzenlemeler 

Kadın iĢçiler bir yandan anne ve eĢ olarak sorumluluklarını gerçekleĢtirirken 

diğer yandan çalıĢarak toplumsal üretime katkı sağlamaktadır 
139

. Ancak kadın iĢçiler 

annelik ve çalıĢma durumunun denk geldiği durumlarda ciddi sorunlarla karĢı karĢıya 

kalmaktadır 
140

. Bu bağlamda da hamile ve anne iĢçilerin korunması adına ulusal ve 

uluslararası birçok düzenleme gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan düzenlemelerin de bir 

bölümü hamilelik ve annelik durumuyla ilgili bazı koruyucu hakların tanınması ile 

alakalıyken bir bölümü hamilelik ve annelik nedeniyle ayrımcılık yapılmasının 

engellenmesiyle alakalıdır. 

2.4.1. Gebelik ve Yeni Doğum YapmıĢ Kadın ĠĢçiler 

Eski ĠĢ Kanunu‟nda geçen ve 70. maddede detaylandırılmıĢ olan “Analık 

Halinde ÇalıĢtırma Yasağı” baĢlıklı gebelik ve yeni doğum yapmıĢ kadın ile ilgili olan 

konu daha sonra yeni ĠĢ Kanunu‟nun 74. maddesi altında “Analık Halinde ÇalıĢma ve 

Süt Ġzni” baĢlığı ile ele alınmıĢtır. maddeye göre;  

“Kadın iĢçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıĢtırılmamaları esastır. Çoğul gebelik 

halinde doğumdan önce çalıĢtırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre 

eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın 

iĢçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iĢyerinde çalıĢabilir. Bu durumda, 

kadın iĢçinin çalıĢtığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.” 

  

Bu kanun ile kadının alabileceği izin süresi artırılarak 16 haftaya çıkarılmıĢtır. 
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140
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ĠĢverenlerin, kadın iĢçilerin gebelik dönemlerinde, gebeliği fırsat bilerek iĢ 

sözleĢmelerinde görev değiĢikliği yapmalarına veya iĢ akdini yine bu sebeple 

feshetmelerine Yargıtay imkan tanımamaktadır. Nitekim bu konuda Yargıtay 9. 

HD‟nin, E.2007/29103, K.2007/26743 ve T.17.9.2007 sayılı kararına göre davacı olan 

kadın iĢçi, hamile olması ve akabinde yaptığı doğum sebebiyle iĢ sözleĢmesinin 

feshedilmesi üzerine iĢverene tazminat davası açmıĢtır. Mahkemece iĢverenin bu 

davranıĢının kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine kadar verilmiĢ ve bunun 

üzerine Yargıtay, sonradan dinlenen tanıkların ifadelerine göre kadın iĢçinin hamilelik 

döneminde istifaya zorlandığını belirterek iĢverenin, davacı kadın iĢçiye tazminat 

ödemesi gerektiği yönünde karar vermiĢtir.  

 

Çocuk sahibi olan kadın iĢçilerin 6 aylık ücretsiz doğum izninin iĢveren 

tarafından kabul edilmemesi ve iĢ sözleĢmesinin feshi ile ilgili Yargıtay 9. HD.‟nin, 

E.2010/5907, K.2012/13018, T.16.4.2012 sayılı kararına göre kadın iĢçinin kıdem 

tazminatının kabul edilmesi kararına hükmetmiĢtir. 

 

Yargıtay 9. HD.‟nin, E.2008/36349, K.2009/20734 ve T.13.7.2009 sayılı 

kararına göre yeni doğum yapmıĢ olan kadın iĢçinin yasal hakkı olan ücretli doğum  

iznini kullandıktan sonra yine yasal olarak hakkı olan ücretsiz doğum iznini kullanmak 

için iĢverene verdiği dilekçe reddedilerek iĢ sözleĢmesinin feshi yapılmıĢtır. Buna 

istinaden Yargıtay,“Doğum yapan kadın işçinin, ücretsiz doğum iznini kullanmak 

istemesi ve işveren tarafından buna izin verilmemesi halinde, kadın işçi tek başına 

alacağı karar ile işverene bildirimde bulunarak, ücretsiz doğum iznine ayrılabilir”  

yönünde aldığı kararla davacının iĢe iadesine karar vermiĢtir.Yine Yargıtay 9. HD.‟nin 

05.03.1981 kararına göre, “Uzun bir süreden beri işyerinde çalışan ve doğum yaptığı 

bilinen kadın işçinin işe gelmemesi sebebi araştırılmadan hemen ikinci gün iş saati 

hitamında iş sözleşmesinin feshedimesi iyiniyet kurallarıyla bağdaştırılacak nitelikte 

değildir.” Ģeklinde hüküm vererek, davacının temyiz isteğini kabul etmiĢ ve 

mahkemenin verdiği kararı bozmuĢtur.  
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2.4.2. Bebek Emziren Kadın ĠĢçiler 

4857 sayılı kanunun 74. maddesinde  “Analık halinde çalıĢma ve süt izni” 

baĢlığının altındaki ifadeye göre kanunda; “bir yaşından küçük çocuklarını 

emzirebilmeleri adına kadın iş görenlere günlük çalışma süresine dahil olan toplam bir 

buçuk saat süt izni verilmektedir” ibaresi yer almaktadır. Verilen bir buçuk saatlik 

sürenin kullanım Ģekli iĢçi kadın tarafından belirlenir ve kadın iĢçi bu zaman diliminde 

çalıĢıyor kabul edilmektedir. Üstelik bu iznin kullanılmasında annenin bebeği fiili 

Ģekilde emzirip emzirmediğinin de bir önemi yoktur, çünkü bu hak bebek bir yaĢına 

gelene kadar geçerlidir 
141

. Bütün bunlarla beraber emzirme izninin alt sınırı bir buçuk 

saattir ve herhangi biz sözleĢmeyle daha az bir süreye indirilememekle beraber daha 

uzun olması adına karar alınabilmektedir ve verilen bu fazla süre aksi belirtilmedikçe 

çalıĢma saatlerine dahil edilebilmektedir
142

. 

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere emzirme izninin kullanım Ģekli kadın iĢçiye 

bağlıdır. Dolayısıyla kadın iĢçi bu izni gün içerinde ikiye bölerek, sabah iĢe bir buçuk 

saat geç gelerek ya da iĢten bir buçuk saat erken çıkarak kullanabilmektedir.  Burada 

önemli olan nokta iznin kullanılma durumunun iĢ verine bildirilmesi gerekliliğidir
143

. 

 

4857 sayılı yasanın 74. maddesinde bahsi geçen düzenleme 6663 sayılı kanunla 

korunmakla beraber 22. maddenin 3. fıkrası ve eklenmiĢ olan 2.fıkraya göre;  

“Birinci fıkra ile kullanılmakta olan doğum sonrasındaki analık izninin 

bitmesinden sonra çocuğun hayatta olması Ģartı ve çocuğun bakılması ve 

yetiĢtirilmesi adına ilk doğumda altmıĢ gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün,  üç 

ve sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalıĢma süresinin 

yarısı miktarında ücretsiz izin verilebilmektedir. Doğan çocuğun engelli olması 

halinde süre üç yüz altmıĢ güne uzatılmaktadır. Öte yandan bu sürelerde süt 

izniyle ilgili hükümler uygulanamamaktadır.”  

 

ġeklinde hüküm altına alınmıĢtır.  Fakat ilgili hüküme göre analık iznini tamamlamıĢ 

olan bir kadın iĢ iĢçinin kendi talebiyle haftalık çalıĢma süresinin yarı miktarı kadar 

                                                 
141

. Cengiz, s.35; Çopuroğlu, Çağlar, 2016, “Süt Ġzni Üzerine DüĢünceler” KTO Karatay Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (1), s.98; Kandemir, s.433; Süral, Torba Kanun, s.8;  

142
. Akyiğit, Ercan. Ġçtihatlı ve açıklamalı 4857 sayılı ĠĢ Kanunu Ģerhi: ikinci cilt Madde 32-120. Seçkin, 

2006. s.2062. 

143
. Adakale Demirhan & Ekonomi, s.65. 
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ücretsiz izin talep etmesiyle beraber yarım çalıĢma gerçekleĢtirmesi halinde ayrıca 

ücretsiz izin talebinde bulunması mümkün olmayacaktır. Üstelik yine yarım çalıĢma 

süresinde süt izniyle alakalı hükümlerden de yararlananamaktadır
144

.  

 

Kadın iĢçiler süt izni sürelerini bir araya getirerek toplu Ģekilde kullanamazlar. 

Çünkü süt izninin mantığı bebeğin günlük ihtiyaçlarının karĢılanmasıdır. Dolayısıyla da 

bu durum iznin mantığına aykırıdır 
145

. Fakat iĢ yerine ulaĢımın servisle daha kolay 

olduğu ve ulaĢımın zor olduğu yerlerde gibi kadın iĢçinin zamanın önemli bir bölümünü 

yolda geçirmesinin gerektiği yerlerde kadın iĢçinin iĢverenin de uygun görmesi halinde 

süt izninin toplu kullanılmasında bir sorun yoktur
146

.  

 

Kanunda kadın iĢçiye süt izni verilmemesi ve dolayısıyla o sürede çalıĢtırılması 

durumunda iĢverene uygulanacak olan yaptırımla ilgili bir netlik bulunmamaktadır. 

Yine de kadın iĢçi bu izni kendi baĢına alabileceği bir kararla kullanabilir ve iĢveren bu 

durumu görevini yerine getirmeme ya da devamsızlık Ģeklinde algılayamamakla beraber 

iĢ akdinin geçerli/haklı Ģekilde feshini yapamaz.  

 

“ÇalıĢma süresinde sayılan haller” baĢlıklı 4857 sayılı kanunun 66 maddesinin 1. 

bendine göre çocuk emziren kadın iĢçilerin emzirme süreleri günlük çalıĢma süresine 

eklenmekle beraber eğer bu izin sırasında çalıĢtırılırsa bu durum fazla mesaiye dahil 

edilmektedir. ĠĢverenin 4857 sayılı kanunun 74. maddesine aykırı Ģekilde hareket 

etmesiyle ilgili yaptırımın türü ise yine aynı kanunun 104. maddesinde ifade edilmiĢtir. 

Buna göre hükme aykırı davranmanın idari para cezası bulunmaktadır.  Bu bağlamda da 

süt izni sırasında çalıĢtırılan kadın iĢçi herhangi bir maddi kazanç elde edememektedir 

147
.  Konu ile alakalı açılan bir dava da ise; kadın iĢçi, süt iznine karĢılık gelen ücretlerin 

faizi ile ödenmesini talep etmiĢ ve ilgili yerel mahkeme verilmemiĢ olan süt izinlerini 

fazladan çalıĢma süresi Ģeklinde kabul edip zamlı ücret üstünden hesaplayarak bu 

bedelin kadın iĢçiye ödenmesi kararı almıĢtır. Fakat Yargıtay‟a ait eski tarihli bir karara 

göre, bu tür durumlarda 4857 sayılı kanunun 104. maddesindeki yaptırım 

                                                 
144

. Köseoğlu, s.111. 

145
.Akyiğit, s.2063.; Yarg. 9. H.D. 27.04.2017, 2017/4543 E. 2017/7375 K. 

146
. Çopuroğlu, s.101. 

147
. TaĢkent/Kurt, s.42. 
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uygulanmalıdır ve süt izni süresi fazladan çalıĢma süresi Ģeklinde 

değerlendirilemeyecektir. Fakat Yargıtayın aldığı bu karar durumun sadece kamusal 

boyutu Ģeklinde incelendiğini gösterir ve bu durum kadın iĢçinin süt izni yerine 

çalıĢmak adına verdiği emeğin karĢılıksız kalmasına neden olmaktadır 
148

.  

 

Konuyla ilgili olarak doktrindeki bir görüĢ yine 104. maddeyle doğum öncesi ve 

sonrası sürelerde hamile ya da doğum yapan kadınlara ücretsiz izin vermeyen ya da 

çalıĢtıran iĢveren vekili veya iĢveren idari para cezası ödemekle yükümlü olmakla 

beraber, süt izninin verilmemesi ile alakalı bir yaptırım bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

bu boĢluk TMK‟nın 1. maddesine göre hakim tarafından doldurulmalı ve 4857 sayılı 

kanunun 27. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen,“İşverenin, iş arama izninde iş göreni 

çalıştırması durumunda işçinin izin kullanarak herhangi çalışma karşılığı elde edeceği 

ücrete ek olarak, çalıştırıldığı süreye karşılık gelen ücretine ek olarak %100 zamdan 

oluşan ödeme yapar.” ifadesindeki düzenlemeyle aynı doğrultuda iĢverene bir yaptırım 

uygulanması yoluna re‟sen gidilebilmektedir
149

.  

 

Konuyla ilgili bir diğer görüĢe göre de bir iĢveren eğer kadın iĢ göreni süt izni 

içerisinde çalıĢtırırsa, TBK‟nın 96. maddesine göre iĢçinin zararını tazmin etmekle 

yükümlü hale gelir. Miktar da iĢ görenin ücretine eĢ değer olduğu için tazminat 

miktarının belirlenmesi sırasında çalıĢtığı sürelere denk gelen ücret Ģeklinde 

belirlenmektedir  
150

. Bunlara ek olarak konuyla alakalı bir diğer görüĢe göre de yine süt 

izni sırasında çalıĢtırılan bir kadın iĢçiye 4857 sayılı kanunun 41. maddesi uyarınca 

ücretinin %25‟i ya da %50‟si kadarı zamlı olmak Ģartıyla ödeme yapılmalıdır
151

. 

 

Bu doğrultu da Yargıtay aldığı yeni bir kararla 
152

, “Süt izni konusuyla ilgili 

4857 sayılı kanunun m.74/7‟de düzenlenen süt izinlerinin günlük bir buçuk saat olması 

ve bunun düzenlenmesi insiyatifinin iĢ görene ait olmasıyla ilgili ifadesine istinaden 

                                                 
148

. Çopuroğlu, s.102. 

149
. Süzek, s.872-873, Özel; Kayhan, “Yargıtay Kararları IĢığında Süt Ġzinlerinin Hukuki Niteliği- Karar 

Ġncelemesi”, ÇalıĢma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, s.325-330, 2011/1, s.328; 

150
. Akyiğit, s.2063. 

151
. Özel, s.329. 

152
. Yarg. 22. H.D.13.06.2016, 2015/12878 E., 2016/17527 K. 
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kadın iĢ görenin süt izni sırasında çalıĢtırılması halinde ve bu sürenin tespit edilmesi 

durumunda %50 zamlı ücret ödenmesi gerekliliğinin kabulünün Anayasanın 50/2 

maddesi ile amaçsal yorumun benimsenmesi Ģartıyla ĠĢ Kanun‟un ruhuna daha uygun 

olacağından hükmün bozulması  gereklidir” kararına ulaĢmıĢtır. Yani karara göre süt 

izni sırasında çalıĢtırılan kadın iĢçiye zamlı ödeme yapılacaktır. Burada önemli olan 

nokta ise yargıtayın yukarıda da bahsettiğimiz bir önceki kararını değiĢtirerek süt izni ve 

kadın iĢçileri korunması bakımından oldukça önemli bir karara ulaĢmıĢ olmasıdır. 

 

Analık durumuna haiz olan kadın iĢçilerin yasal olarak belirtilen süt izinlerinin 

iĢveren tarafından kullandırılmaması durumu söz konusu olamaz. Bu izin iĢverenin 

insiyatifinde olmayıp ĠĢ Kanunu‟nun 74. maddesinde net olarak belirtilmiĢtir. Bu konu 

ile ilgili Yargıtay 22.HD.‟nin, T.13.06.2016 ve E. 2015/12878, K.2016/17527 sayılı 

kararına göre kadın iĢçinin süt izni için belirlenecek zaman konusundaki tüm insiyatifin 

kendine ait olduğu bildirilmiĢtir. ĠĢçi bu izni kullanmak istemeyip çalıĢma hakkını 

kullanırsa da kullanması gereken izin süresinin hesaplanması ile %50‟lik bir fazla ücret 

alma süreci baĢlamaktadır. 

2.4.3. Çocuklu Kadın ĠĢçiler 

4857 sayılı kanunun 74/5 maddesi ve GEÇKDY‟nin 11/3. maddesine göre, bir 

kadın iĢçi isteği halinde doğum yapmadan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz 

hafta olmak üzere toplamda on altı haftanın dolmasından sonra ya da çoklu gebelik 

sonrasında on sekiz haftalık sürenin bitmesinden sonra, altı aya kadar ücretsiz izin 

alabilmektedir. Ayrıca alınan ücretsiz izin, yıllık ücretli izin hesabına dahil 

edilememektedir. 

 

Öte yandan GEÇDY 15. maddesine göre de medeni hal ve yaĢlarına 

bakılmaksızın yüz elliden fazla kadın iĢçinin olduğu iĢ yerlerinde iĢ veren zorunlu 

olarak 0-6 yaĢındaki çocukların bakılması ve bırakılması ile emziren kadın iĢçilerin 

emzirmeleri adına çalıĢma yerlerinden ayrı ve iĢ yerine yakın bir kreĢ/yurt/çocuk bakım 

yurdu kurmakla yükümlüdür. Bu tür iĢverenlerin aynı alanda anaokulu da açmak 

zorunluluğu da bulunmaktadır. Öte yandan açılan kreĢ ya da yurtların 250 metreden 

uzak olduğu hallerde yine iĢ veren taĢıtta sağlamak zorundadır. Bütün bunlarla beraber 
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kreĢ/yurt yükümlüğünün belirlenmesi sırasında, iĢverenin belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisindeki bütün iĢ yerlerinde bulunan kadın iĢçilerin toplam sayısına bakması 

gerekmektedir. 

 

ÇalıĢtığı iĢletmede yönetici konumda iken doğum iznine ayrılan kadın iĢçi 

sonrasında süt izni ve ücretli izinle birlikte 6 ay da ücretsiz izin kullanmıĢ ve tüm bu 

izinler sonrasında iĢe geri dönüĢ yapmıĢtır. ĠĢe dönüĢ itibariyle kadın iĢçiye eski 

pozisyonunun dolu olduğu ve kendisinin daha alt kademelerde çalıĢmak koĢuluyla iĢe 

devam edebileceği bildirilmiĢtir. Buna istinaden zorla istifaya zorlanan kadın iĢçi 

istifayı kabul etmek zorunda kalmıĢtır. Bu konuda Yargıtay 9.HD‟nin, E.2007/41015 K. 

2008/17093 ve T.23.6.2008 sayılı kararında,  

“Davacı kadın iĢçinin doğum öncesi ve sonrası kullandığı yasal izinlerden dolayı 

ortaya çıkan iĢgücü açığının yeni bir iĢçiyi izin süresine bağlı olarak belirli süreli 

iĢ sözleĢmesi ile çalıĢtırmak yahut iĢyeri personellerinden birini geçici olarak 

görevlendirmek suretiyle doldurulması mümkündür. Doğumdan kaynaklanan 

yasal izinlerini kullanmasını davacı kadın iĢçinin aleyhine çeviren söz konusu 

uygulama uluslararası ve ulusal mevzuatın kadın iĢçilerle ilgili koruyucu 

hükümlerine uygun düĢmemektedir.” 

  

yönündeki hükmü ile kadın iĢçinin iĢe iadesini sağlamıĢtır. 

2.4.4. Gebe ve Çocuklu Kadın ĠĢçilerin ĠĢ Fesihlerine KarĢı Korunması 

Kadın iĢçilerin gebelikleri boyunca korunmaları gereken bir diğer durum gebelik 

süresinde iĢinin sonlandırılmasıdır. Bu bağlamda 4857 sayılı kanunun 18. maddesinin d 

ve e bendlerinde, belirsiz süreli bir iĢ sözleĢmesi ile çalıĢan anne ya da hamile kadın 

iĢçinin  sözleĢmesinin fesedilmesinde; gebelik, doğum ve aile hükümlülükleriyle kadın 

iĢçinin doğum izni sırasında iĢe gelmemesi gibi nedenlere baĢvurulamaz. 

 

Bu bağlamda  da iĢveren,  hamile olan kadın iĢçinin sözleĢmesini 4857 sayılı 

kanunun 25/I/b maddesindeki bildirimsiz fesih hakkı ile yine aynı kanunun 74. 

maddesindeki doğumdan önceki ve doğumdan sonraki sekiz hafta (çoğul gebelik 

durumunda iki hafta eklenir) olmak üzere toplamda onaltı haftanın bitimiyle kadın 

iĢçinin o iĢ yerindeki çalıĢma süresine bakılarak 4857 sayılı kanunun 17. maddesinde 

yer alan iki, dört, altı ve sekiz haftalık bildirim sürelerine uyulması Ģartı ile onaltı hafta 

geçtikten sonra sonlandırabilir. 
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13.06.1952 tarihinde kabul edilmiĢ ve 20.06.1952 tarihli resmi gazetede 

yayımlanmıĢ olan 5953 sayılı Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 16. maddesinde,  

“Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğinin 7 nci ayından itibaren 

doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese 

gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vuku bulmaz veya çocuk ölü 

dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir. 

Gazetecinin sigortadan veya bağlı bulunduğu teĢekküllerden alacağı yardım, bu 

ödemeye tesir etmez.”  

denilerek kadın gazeteciler için olumlu yönde karar ilan edilmiĢtir. 

Yine aynı kanunun 18. maddesinde de gazetecinin ölümü sebebiyle iĢ akdinin 

sonlandırılması sonrası çalıĢanın eĢi ve çocuklarına gazetecinin aylık ücretinin en az üç 

misli olmak kaydıyla kıdem tazminatı ödenmesi hükmü bulunmaktadır. 

 

Kadın iĢçiler için doğum sonrası çalıĢma koĢullarında herhangi bir değiĢiklik 

yapılamaz. Bu konuda Yargıtay 9. HD.‟nin, E.2007/41015, K.2008/17093 ve 

T.23.6.2008 sayılı kararına göre, kadın iĢçinin doğum sonrası çalıĢma koĢullarında 

değiĢiklik yapılmıĢ ve buna istinaden Yargıtay “davacı iĢçinin yönetici pozisyonunda 

çalıĢmakta iken doğum nedeni ile yasal izinlerini kullandığı sırada yerine yönetici 

atandığı ve izin bitiminde daha alt bir görevde çalıĢmasının teklif edildiği ve 6 iĢgünü 

içinde yazılı cevap verilmesinin istendiği anlaĢılmaktadır. Doğumdan kaynaklanan yasal 

izinlerini kullanmasını davacı kadın iĢçinin aleyhine çeviren uygulama uluslararası ve 

ulusal mevzuatın kadın iĢçilerle ilgili koruyucu hükümlerine uygun düĢmemektedir. 

Davalı iĢverenin uygulaması ĠĢ Kanunu‟nun 22. maddesine de aykırıdır. Davacı iĢçi 

önerilen iĢte çalıĢmayacağını belirtmesine rağmen davalının önceki iĢte 

çalıĢtırmayacağını açıklaması iĢ sözleĢmesinin davalı iĢverence eylemli olarak 

feshedildiği anlamında yorumlanmalıdır. Davacının daha sonra verdiği istifa dilekçesi 

feshin davalı iĢverence yapıldığı gerçeğini değiĢtiremez. ĠĢverenin çalıĢma koĢullarında 

değiĢiklikte ısrar ederek; elektronik posta ile istifa metnini gönderip, davacıdan iĢ 

sözleĢmesini feshetmesini istemesi, onu ihbar tazminatından ve en önemlisi de iĢ 

güvencesi hükümlerinden mahrum etmeye yönelik haksız bir davranıĢtır. Böyle bir 

baskı altında verilen istifa dilekçesinin serbest bir irade ürünü olduğu kabul edilemez. 

Nitekim davacı da istifa dilekçesini baskı altında verdiğini ileri sürmüĢtür. ĠĢ 

sözleĢmesinin davalı iĢverence feshedildiği, feshin geçerli bir nedene dayanmadığı 

anlaĢılmaktadır.” kararına vararak iĢe iadenin kabulüne hükmetmiĢtir. 
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Bu konudaki baĢka bir Yargıtay kararına göre kadın iĢçi doğum sonrasında 

iĢverenden ücretsiz izin istemiĢ ancak iĢveren tarafından bu talep reddedilmiĢtir. ĠĢ 

sözleĢmesi feshedilen davacının temyiz baĢvrusu sonrası Yargıtay 9.HD, E.2010/5907, 

K.2012/13018 ve T.16.4.2012 sayılı kararında, “Davacının izin talebi kabul 

edilmediğine göre somut olayda davacının haklı fesih ile iĢ sözleĢmesini sona erdirdiği 

kabul edilerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerektiği” yönünde hüküm 

kurulmuĢtur.. 

 

Buna benzer olarak Yargıtay 9. HD.‟nin , E. 2007/27521 K. 2008/25157 T. 

26.9.2008 sayılı kararı ile iĢverenden ücretsiz izin talebide bulunan kadın iĢçinin iĢveren 

tarafından talebinin reddedilmesi üzerine haklı sebeplerle iĢ akdini sonlandıran davacı 

için kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği hükmü verimiĢtir. 

 

2.4.5. Analık Durumunda Kadın ĠĢçilerin Korunmasına Aykırılıklar ve 

Yaptırımlar  

 

Bir kadın iĢçiyi doğum öncesinde ve sonrasında çalıĢtıran iĢ veren ya da iĢveren 

vekili 4857 sayılı kanunun 104. maddesine göre “binikiyüz lira idari para cezasına” 

çarptırılmaktadır. Emzirme izninin verilmemesi durumunda ise iĢverene ya da iĢveren 

vekiline bir cezai yaptırımda bulunulmamaktadır 

 

2.5. Kadın ĠĢçilerin ĠĢyerinde Psikolojik Taciz ve Cinsel Taciz Bakımından 

Korunması 

Günümüz iĢ dünyasında görülen önemli ve tehlikeli sosyal stres faktörlerinden 

birisi olarak kabul edilen psikolojik taciz, sinsice ve derinden uygulandığından ispat 

edilmesi bir hayli zordur. ĠĢyerinde psikolojik taciz, içeriği itibariyle çalıĢma yaĢamında 

karĢılaĢılan diğer saldırgan davranıĢlardan farklıdır. Birincisinde planlı ve uzun süre 

devam eden ancak fiziksel saldırı ihtimali oldukça az olan Ģiddet söz konusudur. 
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Saldırgan veya saldırganların nihai amacı mağdurun iĢinden ayrılmasını sağlamaktır 
153

 

. Cinsel taciz ise, bir iĢ görenin iĢle alakalı kazanımlarının ya da istihdamının cinsiyeti 

sebebiyle istenmeyen bir Ģarta bağlanması olarak açıklanabilir
154

. Bu tür sözleĢmelerde 

genel olarak iĢçi güçsüz taraf olduğundan  iĢ görenin iĢverenine iktisadi bakımdan 

bağımlı olması, onun altında çalıĢması, terfi hakkının amirlerince verilmesi ile edimini 

ifa ederken yine amilerinin kontrolü ve denetiminin altında gerçekleĢmesi gibi 

durumlar, iĢyerlerindeki cinsel tacizin en bilindiği ortamlardır
155

.  

 

Bütün bunlarla beraber iĢ yerindeki cinsel taciz mağduru olanların önemli çoğunluğu 

kadın iĢçilerdir. Nitekim kadın bireyler erkek bireylerden daha alt konumdaki iĢlerde 

çalıĢtırılmaktadır. Üstelik iĢ yerinde taciz, yalnızca diğer bir iĢçinin ya da iĢverenin 

hukuka aykırı davranması değil aynı zamanda cinsiyet ayrımının yaratılmasıyla da yine 

kadın iĢçinin mağdur edildiği bir durum Ģeklinde de görülmelidir. Dolayısıyla da kadın 

iĢçilerin iĢyerinde cinsel tacize uğramasının önlenmesi adına gereken önlemlerin 

alınması bir tür zorunluluktur
156

. 

2.5.1.Psikolojik Taciz (Mobbing) 

Günümüzde, çalıĢma hayatının önemli ve yayılmıĢ sorunlarından biri olan 

mobbing ile ilgili iĢ mevzuatımızda direkt bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat Türk 

ĠĢ Hukuku mevzuatında psikolojik taciz ile iliĢkilendirilebilecek hiçbir kararın 

bulunmadığını söylemek de yanlıĢ olacaktır
157

. 

ĠĢ Kanunu‟nun, 24. maddesinde iĢçinin, sözleĢmesini kendince haklı nedenlerle 

anında feshedebileceği durumlar belirtilmiĢtir. Bahsedilen maddenin II numaralı alt 

bendinde de ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hareketler nedeniyle iĢçinin iĢ 

sözleĢmesini anında feshedebileceği kaydedilmiĢtir. Bahsi geçen maddede, iĢyerinde 

psikolojik tacizin (mobbing) iĢçiye, iĢ sözleĢmesini derhal iptal hakkı vereceği açık 
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olarak ifade edilmemiĢtir. Fakat iĢyerinde mobbinge maruz kalan iĢçi bu durumda, II 

numaralı alt bendin “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” yan 

baĢlığında yer alan “benzerleri” ifadesinden yola çıkarak iĢ sözleĢmesini haklı 

sebeplerle sonlandırabilecektir
158

. 

Hukukumuzda psikolojik taciz (mobbing) kavramı ilk olarak 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu‟nun 417. maddesinde düzenlenmiĢtir. Bahsi geçen maddenin birinci 

fıkrasında;  

“ĠĢveren, hizmet iliĢkisinde iĢçinin kiĢiliğini korumak ve saygı göstermek ve 

iĢyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle iĢçilerin 

psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramıĢ olanların 

daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.”  

denerek iĢveren, konuyla ilgili olarak sorumlu tutulmuĢtur. 

Bahsedilen madde dıĢında mobbingle ilgili farklı bir düzenleme ise 19 Mart 

2011 tarih 2011/2 sayılı “ĠĢyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi” konulu 

BaĢbakanlık Genelgesi‟dir. Bu Genelge‟de; kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektör iĢ 

yerlerinde ortaya çıkan psikolojik tacizin, çalıĢanların itibarını ve onurunu zedelediği, 

verimliliğini azalttığı ve sağlığını kaybetmesine sebep olarak çalıĢma hayatını olumsuz 

etkilediği vurgulanarak psikolojik tacizin önlenmesinin hem iĢ sağlığı ve güvenliği, hem 

de çalıĢma motivasyonunun geliĢtirilmesi açısından çok önemli olduğu belirtilmiĢtir. 

Yani iĢyerinde psikolojik tacizle mücadele etmenin öncelikle iĢverenin bir sorumluluğu 

olduğu ve iĢverenlerin, çalıĢanlarının tacize maruz kalmamaları için elinden gelen tüm 

önlemleri alması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

ĠĢçinin, psikolojik taciz mağduru olması durumunda, maddi ve manevi tazminat 

ve olayın özelliğine bağlı olarak durumun ayrımcılık ifade edecek özellikte olması 

halinde ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır
159

. 

Psikolojik tacize uğrayan iĢçiler tarafından açılan davalarda mahkemelerin, konusunda 

uzman kiĢileri bilirkiĢi olarak atama konusunda gerekli özeni göstermemesi, bu 

uygulamada psikolojik tacizin çözümünü hayli zora sokmaktadır. Bununla birlikte, 

psikolojik taciz sebebiyle iĢverene ve/veya diğer bir iĢçiye karĢı açılan davalarda 

hükmedilen manevi tazminatların da genellikle sembolik düzeylerde olması da, kanuni 
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düzenlemelerin caydırıcılıktan uzaklaĢmasına sebep olmaktadır. Bu itibarla çalıĢma 

psikolojisi ve mobbing konusunda uzman psikologların mahkemelerde bilirkiĢi olarak 

seçilmesinin ve kiĢinin maruz kaldığı psikolojik tacizin seviyesiyle orantılı ve tatmin 

edici düzeyde manevi tazminatlara kararının, sorunun çözümüne katkı sağlayacağı 

Ģüphesizdir
160

. 

ġu ana kadar verilen açıklamalardan da anlaĢılabileceği gibi mevzuatımızda 

psikolojik taciz (mobbing) konusundaki geçerli düzenlemeler yetersizdir. ÇalıĢanların 

psikolojik tacizden korunmaları ve bu konuda mağdur olanların haklarını kesinlikle 

alabilmeleri için detaylı bir “Mobbing Yasası”na ihtiyaç vardır
161

. 

ĠĢyerlerinde yaĢanan psikolojik tacizler (mobbing), maruz kalan kiĢi üzerinde 

sosyal ve ekonomik sonuçlara sebep olmaktadır; maruz kalan kiĢi fiziki ve psikolojik 

sağlını tekrar kazanmak için tıbbi, konsültasyon ve ilaç gibi destekler kullanmak 

zorunda kalabilmekte ve hatta iĢten ayrılması ya da iĢine son verilmesi dolayısıyla para 

kaybına düĢmektedir. Toplumsal açıdan kiĢinin gördüğü psikolojik baskı, kiĢide telafisi 

zor duygusal çöküntülere sebep olmakta, mağduru zihnen ve bedenen yıpratmakta ve 

sağlıklı halinin tekrar kazanılması uzun bir süreç gerektirmektedir. ĠĢyerlerindeki 

psikolojik tacizlerin, iĢyerlerini negatif etkileyen tarafları olsa da çalıĢanların istifa 

ederek iĢlerini bırakmaları ve bu tarz geliĢmelerin diğer çalıĢanları daha itaatkâr kılması 

sebebiyle de yöneticiler tarafından olumlu geliĢmeler Ģeklinde yorumlanabilecek 

neticelere neden olmaktadır. Bu sebeple iĢyerlerinde yaĢanan psikolojik tacizlerin, 

iĢletme politikalarında iĢ sözleĢmelerinin yönetici eliyle fesihlerin daha sık tercih 

edilmesine yol açmıĢtır
162

. 

Mağdurun, maruz kaldığı her psikolojik baskı üreten unsur psikolojik taciz 

olarak nitelendirilebilir değildir. Eylem ve davranıĢarın psikolojik taciz olarak 

addedilebilmeleri için bunların kasten ve sistematik (bir düzen halinde) yapılıyor 

olmaları ve özelliklerini taĢıyor olmaları gerekmektedir. ĠĢyerlerindeki ayrımcılık ve 

psikolojik tacizler, mağdurun kiĢilik haklarına yapılan birer saldırı olarak 

değerlendirilse de temelde farklı hukuki kavramlardır. Ayrımcılıkta fail doğrudan 
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yönetici olabileceği gibi, mobbingin faili hem yönetici hem de diğer bir çalıĢan 

olabilmektedir. Her iki durumda da mağdur farklı özelliklere sahip erkek veya kadın bir 

çalıĢan olabilmektedir ancak ayrımcılık açısından farklı etnik özelliklere sahip olanlar 

ve cinsel açıdan kadınlar ayrımcılığa daha fazla maruz kalmaktadır. Sonuçları itibariyle 

ise psikolojik tacizde failin amacı önemli olmamakla birlikte tacizin ayrımcılık amacıyla 

gerçekleĢtirilmesi durumunda dahi eğer pozitif düzenleme olarak psikolojik tacize 

iliĢkin bir düzenleme var ise bu hükümlere baĢvurulacaktır.  

Neticeleri bazında, taciz ayrımcılık maksadıyla yapılıyor olma durumunda bile 

eğer ortada psikolojik taciz anlamında yapılmıĢ düzenlemeler varsa buradaki hükümler 

kullanılabilir. ĠĢ Kanunu‟na göre bu konuya dair bir yönetmelik bulunmadığından 

yöneticinin çalıĢanı takip etme görevinden ötürü sorumluluğuna gidilecek ve ayrımcılık 

maksatlı tacizin oluĢtuğu hallerde ise eĢit iĢlemle ilgili borçlara dair hükümlere 

müracaat edebilenecektir. Ayrımcılığa maruz kalan kiĢi ise eĢit iĢlemle ilgili borç ve 

eĢitsizliğe dair hükümlere müracaat edebilecektir
163

. 

ĠĢ Kanunu‟na göre iĢyerlerinde yaĢanan psikolojik tacizlere atıfta bulunulmamıĢ, 

5. maddede yer alan ayrımcılığın sebepleri arasında da gösterilmemiĢtir. Türk ĠĢ 

Hukuku‟nda mobbing konusuna mahsus bir yönetmelik namevcut olduğu için, mobbing 

ile bağlantı kurulabilecek diğer yönetmeliklere müracaat edilerek bu açıklığın 

giderilmesine uğraĢılmıĢtır
164

. 

Türk Borçlar Kanunu (TBK)‟nun 417. maddesi aracılığıyla Türk Hukukunda 

mobbing konusunda ilk defa yasal bir mevzuat oluĢturulmuĢtur. TBK‟nın 417. 

maddesine göre, 

“Yönetici (iĢveren), çalıĢma iliĢkisi içerisinde çalıĢanların Ģahsiyetine saygı 

göstermek ve korumakla, iĢyerlerinde dürüstlük prensiplerine uygun düzenleri 

tertip etmekle ve iĢçilerin cinsel ve psikolojik tacize maruz kalmamaları ve bu 

tacizlere maruz kalmıĢ çalıĢanların daha fazla tahrip olmamaları için gerekli 

tedbirleri sağlamakla sorumludurlar.”  

Biçiminde bir mevzuat bulunmaktadır. Yine TBK‟nın 417. maddesiyle eklenmiĢ, 

“Yöneticiler belirtilen yönergeler dahil olmak üzere, antlaşmaya ve yasaya ters kalan 

eylemleri sebebiyle şahsi hakların çiğnenmesi, bedensel sağlığın bozulması ve hatta 

çalışanın ölmesine ilişkin zararların tazmini ile antlaşmaya ters düşmekten ortaya çıkan 
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şartlar mevcut yönergeler dahilindedir”, Ģeklinde bir revizyona gidilmiĢtir. Mobbinge 

maruz kalan bir çalıĢan, kiĢilik haklarının saldırı altında kaldığı gerekçesiyle, Gerek 

TBK gerekse TMK hükümleri gereğince, psikolojik tacizlere son verilmesi ve olası 

durumlarda tedbir alınması, haklarına olan bu hukuksuz müdahalenin tespiti ile dava 

açılabilir. Aynı zamanda hem maddi hem de manevi tazminat taleplerinde 

bulunabilmektedir. ĠĢ Kanunu‟nda çalıĢanın Ģahsi haklarının korunmasına dair net bir 

ifade yer almamaktadır ve bununla birlikte çalıĢanın fiziki ve psikolojik olarak sağlını 

riske edecek tacizlere uğraması ciddi ve önemli bir sorun teĢkil ettiğinden ĠĢ Güvenliği 

Kanunu‟nun 13. maddesi doğrultusunda çalıĢmasını kesebilmektedir 
165

. 

ĠĢyerlerinde yaĢanan mobbing, Türk Ceza Kanunu (TCK)‟nda bir hükme 

bağlanmıĢ değildir. Fakat TCK‟nın 117. maddesine göre  “…kanuna ters düşen başka 

bir eylemle, çalışma ve iş özgürlüklerinin engellenmesi” ıĢığı altında yorumlanarak 

tacize uğrayan kiĢinin Ģikayeti ve yapılan tespitlere göre adli para cezası ya da altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. 

Psikolojik taciz ya da mobbing ile ilgili örnek bir Yargıtay kararına göre 

davacıya uygulanan davranıĢların tam olarak mobbing olup olmadığı konusunda 

Yargıtay 9.HD.‟nin, E.2007/9154; K.2008/13307 ve T.30.5.2008 sayılı kararına göre 

“Psikolojik taciz kavramı, iĢyerinde bireylere üstleri, eĢit düzeyde çalıĢanlar ya da 

astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, Ģiddet, 

aĢağılama gibi davranıĢlardır.‟ Ģeklinde hüküm verilerek davacının iĢe iadesine karar 

verilmiĢtir. 

Yine bu konudaki örnek bir olayda ise davacı iĢçinin Ģiddete maruz kaldığı ve 

iyileĢip iĢine döndüğünde ise psikolojik Ģiddete uğraması üzerine açtığı davanın reddi 

ile Yargıtay 9. HD.‟nin E.2008/3122; K.2008/4922 ve 14.3.2008 sayılı kararına göre, 

“Somut olayda davacı işçi dövülmüş, rapor sonrası işe geldiğinde huzursuz edilmiştir. 

Davacının dövülmesinden sonra işyerinde huzursuz edildiğini, davacı tanığı ve 

olayların tipik akışı göstermektedir. İşçi psikolojik taciz sonucunda istifa etmiştir.” 

ifadesi kullanılarak hadisenin mobbing olduğu kararına varmıĢtır. 

ĠĢyerlerinde iĢ kazaları ya da meslek hastalıkları ile ilgili tüm tedbirler iĢveren 

tarafından alınmalıdır. Bu nedenle mobbing sebebi ile oluĢabilecek meslek hastalıkları 
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için de iĢverenler önlem almalıdır. 
166

. Meslek hastalıklarının ilk Ģartı hastalığın 

etkeninin iĢyeri olmasına bağlıdır
167

.ĠĢçide oluĢan meslek hastalığının mobbing 

sebebiyle oluĢması durumunda, hastalığın bu sebeple oluĢtuğunun ıspatı gereklidir
168

.  

2.5.2. Cinsel Taciz 

Ülkemiz TCK ve ĠĢ Kanunun‟da cinsel tacizle alakalı herhangi bir tanımlama 

bulunmamatadır. Kavramın Türkçe sözlükteki tanımı ise; gizlice, ahlaksızca ya da ulu 

orta Ģekilde söz ve davranıĢlarla karĢı cinsiyete sıkıntı verme, eziyet etme ve tedirginlik 

vermek” ve “iĢ hayatındaki üst makam, güç ya da diğer etkili görevi elinde 

bulunduranların genel olarak diğer cinsel ahlaka uygun olmayan bazı tutum ve 

davranıĢlarla cinsel açıdan sıkıntıya sokarak rahatsız etmesi” Ģeklindedir
169

. 

 

ĠĢ yerinde cinsel taciz kavramının tanımıysa, iĢyerinde arzulanmayan iĢ görenin 

onurunu zedeleyecek ve onun iĢi adına tehlike meydana getirecek bütün cinsel nitelikli 

davranıĢ ve sözler Ģeklindedir. Bu bağlamda; cinsel taciz kavramının cinsel nitelikli 

olma, iĢ adına tehlike yaratma, onuru zedeleyici olma ve arzu edilmeme gibi dört adet 

unsuru bulunur. Ancak 4857 sayılı ĠĢ Kanunun‟da cinsel tacizle alakalı herhangi bir 

tanım bulunmadığından, gerçekleĢtirilen davranıĢların hangilerinin cinsel tacize dahil 

edilip edilemeyeceği yargıcın somut olayın özellikleri karĢısındaki tutumuyla 

belirlenmektedir. 

Kadın istihdamını en az psikolojik taciz kadar etkileyen bir diğer faktör de cinsel 

tacizdir. Psikolojik tacizin aksine, cinsel taciz kavramının varlığı halinde sözleĢmenin 

akıbeti durumuna ĠĢ Kanunu‟nda açıkça yer verilmiĢtir. ĠĢ Kanunu‟nun 24. maddesine 

göre iĢverenin cinsel tacizde bulunması halinde iĢçinin haklı nedenle anında fesih hakkı 

bulunmaktadır. Aynı maddede ise diğer bir iĢçi veya üçüncü kiĢiler tarafından iĢyerinde 

cinsel tacize uğrayan iĢçinin, bu durumu iĢverenine bildirmesine rağmen gerekli 

önlemlerin alınmaması durumunda yine haklı nedenle anında fesih hakkını 
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kullanabileceği belirtilmiĢtir. Fakat, ĠĢ Kanunu‟nda cinsel tacizin tanımı 

bulunmamaktadır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nun 417. maddesinde psikolojik taciz ile cinsel 

taciz birlikte düzenlenmiĢ ve bu iki önemli konudan dolayı iĢveren sorumlu pozisyona 

getirilmiĢtir. 

Cinsel tacizle ilgili diğer önemli düzenlemelerden biri ise 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu‟nda yer almaktadır. Cinsel taciz suçu, Kanun‟un 105. maddesinde 

düzenlenmiĢtir. Maddenin birinci fıkrasında; herhangi bir kimseyi cinsel Ģekilde taciz 

eden kiĢi hakkında, mağdurun Ģikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına 

veya adli para cezasına çarptırılacağı ifade edilmiĢtir. Ġkinci fıkrada ise cezayı arttırıcı 

nedenler olarak, kiĢinin aynı iĢyerinde çalıĢmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak 

iĢlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağı ve mağdurun bu kiĢi 

sebebiyle iĢi bırakmak zorunda kalması durumunda ise verilecek cezanın bir yıldan az 

olamayacağı kaydedilmiĢtir. 

Hukukumuzda cinsel taciz, psikolojik tacize göre daha ayrıntılı olarak ele 

alınmasına karĢın cinsel tacizi önleyici yeterli savunmaların kurulduğunu söyleyemeyiz. 

Bu alanda, yasal anlamda atılacak her adım, bizi sorunun çözümüne daha da 

yaklaĢtıracaktır. 

 

Kadın iĢçinin çalıĢtığı iĢ yerinde tacize uğradması üzerine açılan davada, yeterli 

delil bulunamaması sebebiyle davanın kaybedilmesi üzerine yargıtaya intikal eden konu 

üzerine Yargıtay 9.HD, E 2008/14529, K.2010/ 1463 ve T.28.01.2010 sayılı karar ile 

“kadının samimi bir Ģekilde taciz olayının tüm detaylarını anlatması suretiyle ve bazı 

bulgular ile birlikte kadın iĢçinin talep ettiği tazminatların iĢveren tarafından kabul 

edilmesine gerektiğine” Ģeklinde hüküm kurulmuĢtur. 

 

BaĢka bir taciz hadisesinde ise kadın iĢçinin baĢka bir iĢçi tarafından taciz 

edilmesi üzerine taciz eden iĢçinin iĢveren tarafından iĢ sözleĢmesinin feshine karar 

verilmiĢ ancak konuyu mahkemeye taĢıyan iĢçi mahkeme tarafından tazminatlarını 

almaya hak kazanmıĢtır. Bunun üzerine tacize uğrayan kadın iĢçinin konuyu yargıtaya 

taĢıması ile birlikte Yargıtay 9.HD, E.2010/5209, K.2012/12363 ve T.11.04.2012 sayılı 

kararla gerekli tanıkların da dinlenmesi ile birlikte “Davacının eylemlerinin 4857 Sayılı 
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Yasanın 25/II-c maddesine uyduğu ve iĢverene haklı fesih hakkı verdiğinden kıdem ve 

ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yazılı Ģekilde hüküm kurulması” ile hatalı 

karar verildiğine hükmederek kararın reddine hükmetmiĢtir. 

2.5.3. Haklı Nedenlerle Fesih Hakkı 

Yukarıda da değinildiği üzere, bir iĢ görenin baĢka bir iĢ gören ya da üçüncü 

kiĢilerce iĢ yerinde tacize uğraması ve bunu iĢ verenine bildirmesine karĢın o iĢveren 

eğer gerekli tedbirleri almazsa iĢ gören 4857 sayılı kanunun 24/b/II/d maddesine göre iĢ 

akdini haklı sebeplere dayanarak hemen feshedebilmektedir. 
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BÖLÜM 3. KADIN ĠġÇĠLERĠN SOSYAL GÜVENLĠK 

HUKUKU KAPSAMINDA KORUNMASI 

3.1. Genel Olarak  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununa kıyaslandığında kadın erkek farketmeksizin bütün yaĢlıların 

yaĢlılık sigortası bakımından ciddi değiĢikliklere sahip olduğu görülmektedir. Nedeni 

ise 5510 sayılı kanunda aynı zamanda uzun vadeli sigorta kolları arasında bulunan 

yaĢlılık sigortasıyla alakalı hem prim gün sayılarında ağırlaĢtırma hem de yararlanma 

adına gereken süreler bakımından düzenlemelere rastlanmaktadır.  

Yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanundaki 60. maddeye göre bir bireyin yaĢlılık 

maaĢından faydalanabilmesi için,  

a. Erkekler için 60, kadınlar için ise 58 yaĢ doldurulması hükmü ve bununla 

birlikte minimum 7000 gün ölüm ve bununla beraber yaĢlılıkla ilgili sigortaların ödeme 

Ģartını gerçekleĢtirmeleri ya da,  

b. Kadın bireyin 58, erkek bireyin ise 60 yaĢını doldurmuĢ olması, 25 yıldır 

sigortalarının olması ve en az 4500 gün malullük, ölüm ve yaĢlılık sigortaları primi 

ödeme Ģartını yerine getirmiĢ olmaları gerekmektedir (m.60/A). Bunlara ek olarak iĢten 

ayrılma ve kuruma baĢvurulmasıda diğer koĢullar olarak ifade edilmiĢtir. 

3.2. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Kadın ĠĢçilere Tanınan Haklar 

SSGSSK‟nın 5510 sayılı ikinci kısmının üçünçü bölümünde kısa vadeli sigorta 

kollarıyla ilgili çeĢitli kararlar çıkarılmıĢtır. Bu kararlara göre sosyal sigorta hukuğunda 

yer alan kısa vadeli sigorta kolları; meslek hastalıkları, iĢ kazaları, hastalık ve annelik 

sigortalarıdır. 

Bu sigorta kollarının ortak özelliğine değinecek olursak, ikisi için de her an 

ortaya çıkabilecek risklerin, sigortalamaya dayanmalarıdır 
170

. 

                                                 
170

. Kadir Arıcı, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, 1. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2015, s.315. 
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Kısa vadeli sigorta kolları içerisinde yer alan ve kadın iĢçiler ile alakalı getirilen 

düzenlemeler ise, aĢağıda ayrıntılı bir Ģekilde incelenmiĢ durumdadır. 

3.2.1. ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından 

Meslek hastalığı ve iĢ kazası sigortaları, dünya genelinde sosyal sigorta 

kapsamına giren en yaygın sigortalar olup, tehlikesi ve koruma altına aldığı kiĢi sayısı 

göz önüne alındığında da, en geniĢ sigorta kolu olduğu görülmektedir
171

. 

3.2.1.1. ĠĢ Kazası Kavramı 

ĠĢ kazası denilen kavram bir anda oluĢurken, meslek hastalığı ise zamanla ortaya 

çıkar, fakat her ikisi de aynı kategoride iĢlenmektedir 
172

. 

Türkiye Sosyal Sigortalar yasasına 4772 sayılı ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve 

Analık Sigortası Kanunu ile 1945 yılında katılan iĢ kazası ve meslek hastalığı 

sigortasının en güncel hali 5510 sayılı SSGSSK‟nın 13 ve 14. maddelerinde yer 

almaktadır. 

 

Sosyal güvenlik yasamasının iĢ kazası ile ilgili kararlarını düzenleyen 5510 

sayılı SSGSSK‟nın 13. maddesi “ĠĢ kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruĢturulması” 

baĢlığı taĢıdığı halde, bu maddede iĢ kazasının tanımına yer verilmeyip, bunun yerine ne 

tür olayların iĢ kazası kategorisine gireceği belirtilmiĢtir. Söz edilen maddeye ithafen iĢ 

kazası; 

a) Sigortalı bireyin iĢyerinde bulunduğu sırada, 

b) ĠĢverenin yürüttüğü iĢ sebebiyle, sigortalı birey kendi adına ve kendi hesabına 

bağımsız çalıĢıyorsa, yürütmekte olduğu iĢ sebebiyle, 

c) Herhangi bir iĢverene bağımlı çalıĢan sigortalı bireyin görevli haldeyken iĢyeri 

haricinde bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl iĢini yapmazken geçen zamanlarda, 

                                                 
171

. Turan Yazgan, Sosyal Güvenlik Ders Notları, 2. Baskı, Ġstanbul: Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı, 

2011, s.105. 

172
. Tuncay, Can ve Ömer Ekmekçi. Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. 17. Bası. Ġstanbul: Beta 

Yayıncılık, 2015, s.356. 
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d) Kadının, söylenen Kanunun 4‟üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iĢ mevzuatı gereğince çocuğunu emzirmeye 

ayırdığı zamanlarda, 

e) Sigortalı bireyin iĢveren tarafından sağlanan bir taĢıtla iĢ yapmak için git-gel 

yaptığı sırada meydana gelen ve sigortalı bireyi ruhen veya bedenen engelli hale getiren 

olaya denir. 

Öğretiye bakıldığında ise, iĢ kazası; “sigortalının, iĢverenin otoritesi altında 

bulunduğu sırada gördüğü iĢ veya iĢin gereği dolayısıyla ani ve dıĢtan gelen bir etkenle, 

onu bedenen ve/veya ruhen zarara uğratan bir olay” olarak tanımlanır
173

. 

ĠĢ kazası ile ilgili sigorta hükümleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu madde 4‟de belirtilmiĢ olan sigortalıları kapsamaktadır. 

Sigortasız olanlar ve belirtilen kapsamı taĢımayan sigortalılar için iĢ kazaları ile ilgili 

hükümlerin uygulanması durumu mümkün değildir
174

. 

3.2.1.2. Meslek Hastalığı Kavramı 

Meslek hastalığı kavramı ise iĢ hayatında ve iĢ ortamında, yapılan iĢ anındaki 

faaliyetten kaynaklanmakta olan ve var olan risklere maruz bulunan olay sonucu ortaya 

çıkan hastalık olarak kabul edilir
175

. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu„na göre ise sigortalı olarak çalıĢan ve yapılan iĢin özelliklerinden 

dolayı sürekli tekrarlanan durumla ve bunların yanında iĢin uygulanma Ģartları 

sebebiyle  gerek geçici gerekse sürekli olan beden ya da ruhsal hastalıklar meslek 

hastalığı olarak kabul edilir 
176

. Meslek hastalıkları genel itibariyle belirli meslek 

gruplarında görülmektedir. Özellikle sanayi alanında ve çalıĢma alanında kimyasal, 

biyolojik ya da fiziksel olumsuzluklar sebebiyle oluĢur. Aynı zamanda psikolojik 

                                                 
173

. Müjdat ġakar, Meslek Yüksekokulları Ġçin ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 5. Baskı, Ġstanbul: 

Beta Yayıncılık, 2013, s.257. 

174
. Cerev, Gökçe; Yıldırım, Sera. ÇalıĢanların KiĢisel Özelliklerinin ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalıklarına 

Etkisi Üzerine Bir Ġnceleme. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2.1: s.58. 

175
.. ILO: Statistics of occupational injuries, Sixteenth International Conference of Labour Statisticians, 

1998, s.2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/meetingdocument/wcms_088373.pdf (15.11.2019) 
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. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. 
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nedenlerle oluĢan meslek hastalıkları da vardır. ĠĢverenler için tehlikeli koĢulları ortadan 

kaldırma sonucu meslek hastalıkları önlenebilir
177

. 

Meslek hastalığı ile ilgili sigorta ise aynı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu„nun iĢ kazası ile ilgili belirtilen maddelerinde iĢaret edilen 

sigortalılar için geçerlidir. 

3.2.1.3. Emziren Kadın Sigortalının ĠĢ Kazası 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 74. maddesine göre kadın iĢçilere verilen günlük 

toplam 1.5 saatlik süt izni sadece 1 yaĢından küçük çocuklar için geçerlidir. Verilen bu 

sürenin gün içerisinde hangi saatlerde olacağına ve kaça bölüneceğine ise iĢçinin 

kendisi karar verir, ve ayrılan bu süre çalıĢma saati olarak sayılır, ve 4/I‟nın içerdiği 

emziren kadın sigortasında, bu aralıklarda meydana gelebilecek bir kaza, 5510 sayılı 

SSGSSK‟nın 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde iĢ kazası olarak kabul 

edilmiĢtir. 

ĠĢ kazasıyla ilgili kararların hizmet akdi, ya da kendi adına bağımsız çalıĢan tüm 

sigortalılar için uygulanmasının yanı sıra, belirtilen sigorta kolunun sağladığı 

yardımlardan yararlanılabilmesi için belirli bir süre prim ödenmiĢ olması 

gerekmemektedir
178

. 

6331 sayılı ĠSGK‟nın 3. maddesine göre “ĠĢveren, çalıĢanların iĢle ilgili sağlık 

ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Risk değerlendirmesi yapar ve 

yaptırır.” Ġbaresi yer almaktadır. Bu madde ve aynı kanunun 10. maddesine göre 

iĢverenler iĢ güvenliği ile ilgili risk analizi yaparken “Genç, yaĢlı, engelli, gebe veya 

emziren çalıĢanlar gibi özel politikalar gerektiren gruplar ile kadın çalıĢanların durumu”  

Ģeklindeki düzenlemeye dikkat etmek zorundadır. Burada gebe olan kadın iĢçiler ve 

emziren kadınlar için özel hüküm yer almaktadır
179

. 

Yine 6331 sayılı ĠSGK‟nın 30. maddesine göre  

                                                 
177

. Cerev, a.g.e., s. 58. 
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“AĢağıdaki konular ile bunlara iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmeliklerle düzenlenir: a) Ġlgili bakanlıkların görüĢü alınarak, iĢ sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesi 

amacıyla; iĢyeri bina ve eklentileri, iĢ ekipmanı, iĢin her safhasında kullanılan ve 

ortaya çıkan maddeler, çalıĢma ortam ve Ģartları, özel risk taĢıyan iĢ ekipmanı ve 

iĢler ile iĢyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıĢtırılması, iĢin özelliğine 

göre gece çalıĢmaları ve postalar hâlinde çalıĢmalar, sağlık kuralları bakımından 

daha az çalıĢılması gereken iĢler, gebe ve emziren kadınların çalıĢma Ģartları, 

emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dıĢarıdan hizmet 

alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı 

bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar.”  

Ġfadesi ile gebe ve emziren kadın iĢçiler için düzenlemeler yapılmıĢtır. Ancak bu 

kanunun uygulama esnasındaki gecikmeler nedeniyle gebe olan, henüz doğum yapmıĢ 

olan ya da emziren kadın çalıĢanların çalıĢtıkları iĢ yerlerinde sağlık koĢullarının ve iĢ 

güvenliklerinin sağlanması, bunların geliĢtirilmesi için her çeĢit önlemin alınması 

gerekliliği gibi konular ve bunun yanında bu koĢulları sağlayan kadın iĢçilerin hangi 

zaman zarflarında ve hangi iĢ gruplarında çalıĢtırılması gerekliliği, hangi iĢlerde 

çalıĢtırılmaması gerektiği, çalıĢtıkları ortamlardaki koĢulların neler olduğu gibi hususlar 

2013 yılında 28737 sayılı Gebe ve Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme 

Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına yönelik yönetmelik ile düzenlenmiĢtir
180

. 

3.2.2. Analık Sigortası Bakımından 

3.2.2.1. Analık Kavramı 

Analık sigortası anne ve çocuğun korunması adına önem arz eden bir sigorta 

türü olmakla beraber çocuğun anne rahime düĢmesinden baĢlayarak doğmasına kadar 

geçen hamilelik döneminin, bebeğin sağ ya da ölü doğumunu, doğum sonrasında anne 

bedenin eski haline kavuĢması adına gereken dinlenme dönemini içermektedir
181

. 

 

1982 Anayasası‟nın 41. maddesine göre devlet, ailenin huzur ve refahı, özellikle 

ananın ve çocukların korunmasını ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını 

                                                 
180

. Resmi Gazete, 16.08.2013, 28737. 

181
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sağlamak için tedbir alınmasını zorunlı kılmıĢtır. Analık sigortası da buna katkı 

sağlayan bir sigorta dalıdır
182

. 

 

Bu sigortanın amacı ise, doğumdan önce, doğum esnasında ve doğumdan 

sonraki belli bir sürede, geçici iĢ görmezlik süresince, gelirinde korunmasıyla, hamile 

ya da doğum yapan sigortalı kadın veya erkeğin sigortası bulunmayan eĢinin bahsi 

geçen dönemlerde analık durumu ile alakalı yaĢanması muhtemel tüm riskler karĢısında 

güvence altına alınmasıdır. 

 

Doğum olayı ile birlikte bazı sıradıĢı giderler oluĢturmakla beraber, sigortalı 

annenin de belirli bir süre çalıĢma yaĢamından uzak kalmasına yol açmaktadır. Emek 

geliri hariç baĢka bir geliri olmayan sigortalıların oluĢan bu gider artıĢı ve gelir kaybını 

kendi maddiyatlarıyla gidermeleri çok zordur 
183

. Bu kayıpların ortadan kaldırılması ve 

sigortalı bireylere bir gelir sağlanması için sosyal güvenlik sistemleri dahilinde analık 

sigortası da bulunmaktadır. 

 

506 sayılı Kanun‟un 43.maddesine göre, analık sigortası açısından sağlanacak 

olan yardımlar, hamilelik muayesinin gerçekleĢtirilmesi ile gereken sağlık yardımlarının 

yapılması, sigortalı olan kadına doğumdan önce ve sonra iĢin kalan günler adına ödenek 

verilmesi, emzirme yardımı parasının ödenmesi ile annelik nedeniyle gerekli hallerde 

yurt içersinde baĢka bir yere gönderilmesi Ģeklindedir. 

 

Türk Sosyal Sigorta Hukukunda 1946 yılında ilk defa 4777 sayılı ĠĢ Kazaları ve 

Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu ile uygulanmaya baĢlanan analık 

sigortası, ardından 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortaları Kanunu, 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu ve son olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ile düzenlenmiĢtir. 

Analık hali, 5510 sayılı SSGSSK‟nın 15. maddesinin ikinci fıkrasında;  

“4üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri içeriğindeki sigortalı 

bireyin, sigortasız eĢinin kendi çalıĢmasından kaynaklı gelir veya aylık alan 
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kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eĢinin gebeliğinin 

baĢladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik 

durumunda ise ilk on haftaya kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgil sıkıntı, 

rahatsızlık veya engellilik halleri analıkl hali kabul edilir” 

 Ģeklinde kayıtlara geçmiĢtir. 

3.2.2.2. Analık Sigortası Yardımlarından Yararlanma ġartları  

3.2.2.2.1.  Analık Halinin Ortaya Çıkması  

Analık durumuna karĢı sosyal güvenlik temin eden analık sigortasından 

faydalanmak için öncelikle analık durumu resmi olarak tespit edilmelidir. Analık halinin 

ortaya çıkması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık 

birimlerinden alınan rapor ile bu durumun onaylanması gerekir
184

. 

5510 sayılı kanunun 15/2. maddesindeki düzenlemeye göre, yine aynı kanunun 

4. maddesinin 1. fıkrasının a ile b bentlerinde,  

 

“Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eĢiyle sigortalı olan kadının hamileliğinin 

baĢladığı andan ve doğumun gerçekleĢmesinden sonraki ilk sekiz haftalık (çoğul 

gebelik hallerinde ilk on hafta) süreye kadar hamilelik ve annelikle alakalı 

engellilik ve rahatsızlık durumu analık hali olarak kabul edilmektedir
185

”. 

  

Nitekim annelik doğumla baĢlamakla beraber bu sigorta sadece doğum olayını 

içermemektedir. Çünkü yasaya göre analık hali hamilelik, doğum ve lohusalıktan 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla da gebelikle alakalı bütün dönemler ayrım yapılmaksızın 

analık sigortasına dahildir
186

. 

Bütün bunlarla beraber sigortası olan kadının analık sigortasından 

faydalanabilmesi adına evlilik akdini gerçekleĢtirmiĢ olması gerekmemektedir. Ancak 

erkek bireyin eĢinin bu sigortadan faydalanması için evlilik akdini gerçekleĢtirmiĢ 

olması Ģarttır. 5510 sayılı Kanun 15/2 maddesindeki düzenlemenin zıt anlamından, 

hamilelik süreci ve doğumdan sonraki sekiz haftayı içeren analık sürecinde gerçekleĢen 
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. Arıcı, Kadir. Türk Sosyal Güvenlik Hukuku. 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi, 2015, s.346. 
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. Güzel & Okur & Caniklioğlu, s.425; Sözer, s.244.; Özdemir, Yeni YaklaĢımlar, s.154;  Tuncay & 
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fakat hamilelik ve doğumla alakası bulunmayan rahatsızlıklarla da bu sigortadan 

yararlanılabileceğini çıkarmak yanlıĢ olmayacaktır
187

. 

Sosyal Sigortalar Kanunun 48/1. maddesine göre ancak kadın iĢçiler analık 

sigortasından faydalanabilecektir. Kadın iĢ görenin sigortalılık durumuysa aynı 

kanundaki 2. maddesinde belirlenmektedir. Bu bağlamda da bir ya da birden fazla iĢ 

verence bir hizmet sözleĢmesiyle çalıĢtırılanlar sigortalı olarak kabul edilmektedir. 

Öte yandan SSGSSK‟ya göre analık hakkından faydalanılabilmesi adına 

sigortalı olmak Ģarttır. Yine kanun 4/a (11) maddesine göre, bir ya da birden fazla 

iĢverence bir hizmet sözleĢmesi ile çalıĢtırılanlar sigortalılır.  

 

3.2.2.2.2. Belirli Bir Süre Prim ÖdemiĢ Olmak  

Analık sigortası menfaatlerinden yararlanılmasının diğer kuralı ise belli 

sürelerde prim ödemiĢ olmaktır, fakat bu süreler analık sigortasından elde edilecek 

yardımın niteliğine göre farklılık gösterir. 

Analık sigortasından sigortalıya maddi yardım Ģeklinde geçici iĢ göremezlik 

ödeneği ve emzirme ödeneği verilmektedir. Bunlardan geçici iĢ göremezlik ödeneğinin 

alınabilmesi için sigortalı bireyin doğumdan önce en az 90 gün kısa vadeli sigorta 

priminin sağlanmıĢ olması gerekir, ve bu yardımdan sadece sigortalı kadın 

faydalanabilir. Sosyal Sigortalar Kanunun 48/1 maddesine göre, sigortalı bir kadın iĢ 

gören doğum yapmadan hemen önceki bir yılda toplamda 90 günlük analık sigortası 

primi yatırmıĢ olmalıdır. Analık sigortasının primi ise sigortalının elde ettiği kazancın 

toplamda %1‟i kadardır ve hepsini devlet öder (SSK. M.73 C). SSGSSK‟nın 67. 

maddesine göreyse, genel sağlık sigortası ve bakmakla sorumlu olduğu bireylerin, 

sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurmuĢ olduğu tarihten önce toplam 30 gün sağlık 

sigortası prim ödemesi yapmıĢ olması yeterli olacaktır. 

Analık sigortasından elde edilen diğer finansal yardım ise emzirme ödeneğidir. 

Bu ödenekten yararlanabilmek için sigortalı kadının veya sigortalı olmayan eĢin doğum 

yapması, sigortalı erkeğin ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli 

sigorta kolları priminin bildirilmiĢ olması gerekmektedir. Eğer emzirme ödeneğine tabi 
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tutulan sigortalıların, sigortalılığın son bulduğu tarihten baĢlayarak, 300 gün içinde 

çocukları dünyaya gelirse, sigortalı kadın veya eĢi analık sigortasından yararlanacak 

erkek birey, doğum tarihinden önceki son beĢ ay içinde en az 120 gün prim ödemiĢ 

olmak zorundadır. 

3.2.2.3. Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar  

3.2.2.3.1. Sağlık Yardımları 

Genel sağlık sigortası kapsamında analık sebebiyle finansman sağlanan tüm 

yardımlar 5510 sayılı SSGSSK‟nın 63. maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde, Analık 

sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği 

lüzum üzerine teĢhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve 

tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise dayalı olarak yapılacak tıbbî 

müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık 

hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin 

kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler belirtilmiĢtir.    

3.2.2.3.2. Parasal Yardımlar   

3.2.2.3.2.1. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği  

Sigortalı bireyin iĢ kazası, meslek hastalığı, analık veya hastalık durumunda 

SGK tarafından atanan hekim veya sağlık kurulları raporları ile belirlenen istirahat 

süresince geçici süre ile çalıĢamama durumuna “geçici iĢ göremezlik” adı verilir 
188

. 

Analık sigortasından sigortalı kadına, analık durumuna bağlı olarak meydana gelen iĢ 

göremezlik süresince günlük olarak geçici iĢ göremezlik ödeneği verilir,ve bu ödenek 

sigortalı kadına doğumdan önceki ve sonraki sekizer hafta dahilinde, veya çoğul gebelik 

söz konusu ise doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süreye ilaveten fazladan iki 

haftalık bir süre daha eklenerek çalıĢmadığı her gün için ödenir. Sigortalı kadının erken 

doğım yapma durumu göz önüne alındığında ise, doğumdan önce kullanamadığı 

çalıĢtırılamayacak isteği ve hekimin onayıyla doğuma 3 hafta kala kalıncaya dek 
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çalıĢması halinde, doğum sonrasında istirahat süresine eklenecek süreler için de geçici iĢ 

göremezlik ödeneği verilir. 

Geçici iĢ göremezlik ödeneğinin miktarı ise yatarak tedavide sigortalının 5510 

sayılı SSGSSK‟nın 17. Madesine göre hesaplanan günlük kazancın yarısı, ayakta 

tedavilerde ise üçte ikisi olarak belirlenmiĢtir. 

3.2.2.3.2.2. Emzirme Ödeneği 

5510 sayılı SSGSSK‟nın 16. maddesinin üçüncü fıkrasına bakıldığında, analık 

sigortalı bir kadına, veya sigortalı olmayan eĢinin doğum yapması sebebiyle sigortalı 

erkeğe bu kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dahilindeki 

sigortalılardan; kendi çalıĢmalarından dolayı gelir veya maaĢ alan kadına, ya da gelir 

veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eĢine, yaĢayan çocuk baĢına doğum tarihinde 

geçerliliği baĢlatılan ve SGK yönetim kurulunca belirlenip bakan tarafından onay 

verilen  tarifenin üzerinden emzirme ödeneği verilir. 

3.2.2.3. Analık Sigortasından Sağlanan Yardımların Ödenmesi 

Analık sigortası yardımlarından biri olan geçici iĢ göremezlik ödeneği, Sosyal 

Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliği‟nin 40. maddesine baktığımızda, bununla ilgili belge ve 

bilgilerin yürütmeliğini takip eden yedi iĢ gününü geçmiĢ süreler için sigortalıların 

kendilerine, kanuni temsilcilerine, vekil kiĢilere veya sigortalı bireyin banka hesap 

numarasına ya da PTT Bank Ģubelerine ödenmelidir. 

Emzirme ödeneğinden yaralanılması konusunda beklenen Ģart ise ödeneğin 

ödeme sürelerinin kısaltılması ve mağduriyetlerin asgari miktara indirimesi için SGK 

tarafından çıkarılan 17.3.2014 tarih 2014/8 sayılı Emzirme Ödenekleri Hakkında 

Genelge ile kaldırılmıĢtır. Bahsedilen genelgeye göre, emzirme ödeneğinin, kadın 

sigortalının evde yalnız yaptığı doğumlar ile hemĢire veya ebeler yardımı ile yapılan 

doğumlar haricinde talep dilekçesi ihtiyacı duymadan ödenmelidir. 

3.3. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Kadın ĠĢçilere Tanınan Haklar 

Sosyal güvenlik hukukunda yer alan sakatlık, yaĢlılık ve ölüm sigortaları, uzun 

vadeli risklere karĢı koruma sağlaması sebebiyle ve bu sigortalardan sağlanan 
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yardımlara hak kazanılabilmesi için belli bir sürenin geçmesine ihtiyaç duyulması 

gerektiğinden mevzuatımızda “uzun vadeli sigorta kolları” olarak kabul edilmiĢlerdir. 

Uzun vadeli sigorta kolları dahilinde yer alan ve bu sigorta kollarını etkileyen ve 

de kadın iĢçileri ilgilendiren düzenlemeler aĢağıda ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 

3.3.1. Hizmet Borçlanması Bakımından 

3.3.1.1. Genel Olarak  

Hizmet borçlanması; sigortalı bireyin kendi isteği olmadan sigortalılık 

sürelerinin kesilmesi halinde sonlandırılan sürelerin primlerini ödeyerek bu süreleri 

sigortalılık süresinden saydırması iĢlemine denir 
189

. 

Sigortalılığın bilerek çalıĢmaya dayanması gerektiği genel kuralının aksine 

çalıĢılmayan sürelerin borçlanılarak hizmetten sayılması gerçeğine dayanan hizmet 

borçlanmasına, sigortalılığın mevcut olmadığı her süre için baĢvurulması gibi bir durum 

söz konusu değildir. Hizmet borçlanmasının hangi hallerde yapılabileceği 5510 sayılı 

SSGSSK‟nın 41. maddesinde ve 3201 sayılı Yurt DıĢında Bulunan Türk 

VatandaĢlarının Yurt DıĢında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‟nun 1. maddesinde özel olarak belirtilmiĢtir. 

3.3.1.2. Ücretsiz Doğum ve Analık Ġzni Süreleri Ġle Doğumdan Sonraki Sürelerin 

Borçlanılması (Doğum Borçlanması) 

Doğum borçlanması hakkı, 5510 sayılı SSGSSK‟nın sigortalının 

borçlanabileceği süreleri düzenleyen 41. maddesinde değiĢiklik yapan 17.04.2008 tarih 

5754 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik yasasına eklenmiĢtir. Doğum borçlanması, 

sigortalı kadının doğum sebebiyle iĢ hayatından ayrılmak zorunda kalması durumunda 
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ekonomik risklerle karĢılaĢması olasılığına karĢı, bu riskleri telafi etmek maksadıyla 

tanınmıĢ bir haktır 
190

. 

5510 sayılı SSGSSK‟nın 41. maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre;  

“Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4‟üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı 

kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinin ardından iki yıllık 

süreyi geçirmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları 

açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaĢaması Ģartlarıyla talepte 

bulunulan süreler borçlanılabilir.” 

denilmektedir.Yani, doğumdan önce 5510 sayılı Kanun‟un 4‟üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında tescili bulunan kadın sigortalı, en çok altı 

yıllık süre için -2160 gün- doğum borçlanması yapabilecektir. 

Diğer yandan, kadın sigortalı bireyin doğum borçlanması yapmak istediği 

sürelerde adına prim ödemesinde bulunulmamıĢ olması mecburidir. Kadın sigortalının, 

doğum yaptığı tarihten sonra adına prim ödenmiĢ süreleri var ise primi ödenmiĢ bu 

süreler, iki yıllık süreden düĢülür ve kadın sigortalı kalan süreler için borçlanma 

yapılabilir. 

Bir diğer önemli konu ise kadın sigortalının altı tam yıl doğum borçlanması 

yapabilmesi için iki doğum arasındaki zamanın iki yıldan az olmaması gerekliliğidir.  

Kadın sigortalının ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu 

yapması halinde ilk doğumu için, iki yıl borçlanma hakkını kullanamayacak olup ikinci 

doğumuna kadar olan süreyi borçlanabilmeye hak kazanacaktır. Kadın sigortalının 

doğum borçlanması yapabileceği sürelerde çocuğunun vefat etmesi durumunda ise 

sigortalı birey, çocuğun vefat tarihine kadar geçen süreler için borçlanma yapabilecektir. 

Doğum borçlanmasında ise, üç çocuğa kadar her bir çocuk için tanınan iki yıllık 

borçlanma hakkı, çoklu doğum halinde de süre açısından bir farklılık göstermemektedir 

191
. 

5754 sayılı kanunun 4A kapsamı ile yapılan değiĢiklik sonucu kadın iĢçiler en 

fazla iki çocuk için olmak üzere ve bunun yanında her bir çocuk için en fazla iki yıl süre 
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ile ücretsiz olarak alınan doğum izni ve analık izni ile birlikte bu süre zarfında sigortalı 

olarak çalıĢmadığı süre boyunca kendisine tanınmıĢ olan borçlanma hakkından 

yararlanabilecektir
192

 

Bunun için de aĢağıda sıralanmıĢ olan Ģartları sağlaması gerekmektedir. 

 Doğum yapmıĢ olan kadının doğum yapma esnasında sigortalı olması 

 Çocuğun sağ olarak dünyaya gelmesi ve yaĢıyor olması 

 Borçlanmak istediği süre zarfında herhangi bir sigortalı durumu halinde 

olmaması (isteğe bağlı ya da zorunlu) 

 Sahip olduğu her çocuk için en fazla iki yıl için borçlanabilmesi 

 En fazla iki çocuk için borçlanabilmesi 
193

  

Kadın iĢçilerin doğumları ile ilgili olan doğum borçlanması üzerine verilmiĢ 

yargı kararları, kanunlardaki net olmayan alanların ortaya çıkarılması ve bunların 

düzenlenmesi konusunda emsaller teĢkil etmektedir. Aynı zamanda bu kararlarla birlikte 

kanunlardaki ilgili maddelerin nasıl anlaĢılması gerektiği ile ilgili de fikirler 

vermektedir
194

. 

Kadın iĢçinin doğum borçlanması ile ilgili bir baĢka Yargıtay kararı örneğine 

göre kadın iĢçinin sigortasının tescili öncesinde doğum yapması ve doğum borçlanması 

nedeniyle baĢvuru yapılan mahkemenin talebin reddine karar vermesi ile YHGK, 

E.2011/10-311, K.2011/322 ve T.18.5.2011 sayılı kararında,  

“Dava, doğum borçlanması talebinin reddine iliĢkin Kurum iĢleminin iptali 

istemine iliĢkindir. Ġlk kez 506 Sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı 

olduğu anlaĢılan davacının, gerçekleĢtirdiği doğumlar sebebiyle doğum 

borçlanması yapamayacağı göz önünde tutulmaksızın yanılgılı değerlendirme ile 

hüküm kurulması isabetsizdir.” 

 hükmüne varmıĢtır. 

Doğum borçlanması ile ilgili farklı bir örnek ise, iki çocuğunun olması 

sebebiyle, davacının 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu‟nun 41/1-a maddesine göre doğum borçlanması talebi ile ilgilidir. Dava edilen 
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konu ile ilgili mahkeme, davacının doğumunun gerçekleĢtiği tarihin 5510 sayılı 

kanunun yürürlüğe giriĢ tarihinden önce olması nedeniyle davanın reddini uygun 

görmüĢtür. Bu durumla birlikte temyize gönderilen dava Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 

E.2009/8312, K.2010/2516 ve T.25.02.2010 sayılı kararı ile yürürlükteki kanunların 

yürürlüğe giriĢ tarihinden önceki tarihlere yürümemesi hususunun genel bir kaide 

olduğuna vurgu yaparak, “Sigortalının lehine olan bu borçlanma hakkının, kanunun 

yürürlüğünden önceki doğum olaylarına uygulanmasını engelleyen bir düzenlemenin 

olmadığı gözetildiğinde, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce meydana 

gelmiş doğum olaylarına da uygulanabileceğini kabul etmek gereklidir.” ġeklinde 

karara vararak, hükmün bozulmasına karar vermiĢtir
195

. 

3.3.1.2.1. Tutarı ve Ödenmesi  

Doğum borçlanmasının talep edildiği tarihte belirlenen prime temel günlük 

kazanç alt (brüt asgari ücret) ve üst (brüt asgari ücretin altı buçuk katı) sınırları arasında 

olmak Ģartıyla, talepte bulunan tarafından belirlenecek günlük kazancın %32‟si baz 

alınarak hesaplanan primlerin, borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi 

gerekmektedir. Borcun tebliğe rağmen bir ay içinde ödenmemesi durumunda ise yeni 

baĢvuru Ģartı gerekmektedir.       

3.3.1.2.2 YaĢlılık Aylığına Hak Kazanılmasına Etkisi  

YaĢlılık aylığına hak kazanılması halinde dikkate alınan ölçütler; yaĢ, sigortalılık 

süresi ve prim ödeme gün sayısıdır. Sigortalı bireylerin yaĢlılık aylığına hak kazanma 

koĢulları ise kendi adlarına uzun vadeli sigorta primi bildirilen ilk güne, diğer bir 

deyiĢle sigortalılık baĢlangıç tarihine göre belirlenmektedir. Doğum borçlanması ise 

kadın sigortalının 4‟üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bentleri 

kapsamında tescil edildiği tarihten sonra yaptığı doğumlar için mümkün olduğundan, 

doğum borçlanması yoluyla kazanılan hizmetler, sigortalılık baĢlangıç tarihini kesinlikle 

geriye götürmemektedir. Doğum borçlanması yaĢlılık aylığına hak kazanılması 

durumunda sadece prim ödeme gün sayısında artıĢ sağlamak Ģartıyla katkıda 

bulunulmaktadır. 

Doğum borçlanmasının sigortalılık baĢlangıç tarihini yalnızca bir durumda 

geriye götürür. Bu duruma göre, sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi 
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prim bildirilerek baĢlayan kadın sigortalı bireylerin bu tarihten sonra doğum 

borçlanması yapması durumunda sigortalılık baĢlangıç tarihi, uzun vade primi bildirilen 

tarihten geriye doğru gidilerek tespit edilecektir.  

3.3.1.3. Yurt DıĢı Borçlanması  

Yurt dıĢı borçlanması, 3201 sayılı Yurt DıĢında Bulunan Türk VatandaĢlarının 

Yurt DıĢında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun ile mevzuatına giren ve Türk vatandaĢları ile doğumla Türk vatandaĢı 

olduğu halde çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaĢlığını kaybedenlerin on sekiz 

yaĢını doldurduktan sonra Türk vatandaĢı olarak yurt dıĢında geçen ve belgelendirilen 

sigortalılık sürelerinin ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar 

olan iĢsizlik süreleri ile yurt dıĢında ev kadını olarak geçen sürelerin, sosyal güvenlik 

kuruluĢlarına prim ödenmemiĢ olması ve istekte bulunmaları halinde sosyal güvenlikleri 

bakımından değerlendirilmesini sağlayan bir hizmet borçlanması Biçimidir. Yani, Türk 

vatandaĢlarının on sekiz yaĢını doldurduktan sonra yurt dıĢında geçen sigortalılık 

sürelerini ve sigortalılık sürelerinin arasında veya sonundaki her birinde bir yıla kadar 

olan iĢsizlik sürelerini borçlanma hakkı hem kadınlara hem de erkeklere tanınmıĢ; 

kadınlara ayrıca medeni durumlarına bakılmaksızın ev kadını olarak geçen ikamet 

sürelerini borçlanma hakkı da verilmiĢtir. 

Fakat yurt dıĢında on sekiz yaĢının doldurulmasından önce, Türk vatandaĢlığının 

kazanılmasından önce veya Türk vatandaĢlığının kaybedilmesinden sonra sigortalılık, 

iĢsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında yer almamaktadır. 

3.3.1.3.1. Tutarı ve Ödenmesi  

Yurt dıĢı borçlanılması durumunda, talep tarihinde belirlenen prime temel 

günlük kazanç alt (brüt asgari ücret) ve üst (brüt asgari ücretin altı buçuk katı) sınırları 

arasında olmak koĢuluyla, talepte bulunan tarafından belirlenecek günlük kazancın 

%32‟si üzerinden hesaplanacak primlerin, borcun tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde 

ödenmesi gerekmektedir. Borcun tebliğe rağmen üç ay içinde ödenmemesi halinde ise 

yeni baĢvuru Ģartı aranmaktadır. 
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3.3.1.3.2. YaĢlılık Aylığına Hak Kazanılmasına Etkisi  

Yurt dıĢı borçlanması, doğum borçlanmasından farklı olarak yaĢlılık aylığına 

hak kazanılmasında dikkate alınan yaĢ, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı 

ölçütlerinin tamamına etki edebilmektedir. ġu kadar ki, yaĢlılık aylığına hak kazanmak 

için 5510 sayılı Kanun‟un uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık sürelerini 

düzenleyen 38. maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık 

süresi Ģartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere; 

 Türkiye‟deki sigortalılığın baĢlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmıĢ ise 

sigortalılığın baĢlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.  

 Türkiye‟deki sosyal güvenlik kuruluĢlarına tabi hizmeti bulunmayanların 

sigortalılıklarının baĢlangıç tarihi, borçlarının tamamen ödendiği tarihten, 

sigortalı ölmüĢ ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye 

götürülmek suretiyle tespit edilir. 

3.4. ĠĢsizlik Sigortası Yönünden Kadın ĠĢçilere Tanınan Haklar 

29/1/2016 tarih 6663 sayılı Kanun ile ĠĢ Kanunu‟nun 74. maddesinde bir takım 

değiĢiklikler yapılmıĢ ve ikinci fıkrasında analık durumu izninin bitmesinden itibaren 

çocuğun bakımı ve yetiĢtirilmesi için, ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın iĢçi ile 

üç yaĢını doldurmamıĢ çocuğu evlat edinen kadın veya erkek iĢçilere istedikleri halde de 

birinci doğumda altmıĢ gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz 

seksen gün süreyle haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilebileceğinde 

karar kılınmıĢtır. 

6663 sayılı Kanun ile 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu‟na eklenen bir 

hükümle ise, doğum ve evlat edinme sonrası haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar 

ücretsiz izin verilenlere izin boyunca iĢsizlik fonundan yarım çalıĢma ödeneği 

ödenmesine karar verilmiĢtir. Yani, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 74. maddesinin ikinci 

fıkrasınca analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiĢtirilmesi 

maksadıyla ve çocuğun yaĢıyor olması Ģartıyla kadın iĢçiler ile üç yaĢını doldurmamıĢ 

çocuğu evlat edinen kadın veya erkek iĢçilere, istedikleri halde birinci doğumda altmıĢ 

gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle 

haftalık çalıĢma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince yarım çalıĢma 



83 

 

ödeneği ödeneceğine hükmedilmiĢtir. Ödenek süresinin ise haftalık çalıĢma süresi olan 

kırk beĢ saatin yarısı kadar olacağına karar verilmiĢtir. 

Doğum ve evlat edinme durumu sonrası yarım çalıĢma ödeneğinden 

yararlanılabilmesi için;  

 ĠĢçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 

gün iĢsizlik sigortası primi bildirilmiĢ olması,  

 Haftalık çalıĢma süresinin yarı süresi kadar çalıĢılması, 

 Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün 

içinde ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu‟na doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalıĢma 

belgesi ile birlikte baĢvuruda bulunulması gerekmektedir. 

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayan yarım 

çalıĢma ödeneği; mücbir sebepler dıĢında, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalıĢma 

ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden, baĢvuruda gecikilen sürenin düĢülmesi 

suretiyle hesaplanan süre için ödenmektedir. Yarım çalıĢma ödeneğinin günlük miktarı 

ise günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

 

Kadınlar tarih boyunca iĢ yaĢamının tüm alanlarında uygun kabul edilen iĢlerde 

aktif rol oynamıĢlardır. Her zamanın kendi nitelik ve Ģartlarına göre kadınların çalıĢması 

statü, biçim, ekonomik fayda getirebilirlik bakımından erkeklerin çalıĢmalarına göre 

farklı görülmüĢ ve değerlendirilmiĢtir. Hatta endüstri devrimine kadar kadınların 

yaptıkları iĢler ekonomik katkı sağlayan iĢler olarak kabul edilmemiĢ ve para 

kazandıran iĢler erkeklerin çalıĢtığı iĢler olarak kabul edilmiĢtir. Zaman içerisinde bu 

durum değiĢip de para kazandıkları iĢlerde çalıĢmaya baĢlayan kadın iĢçiler toplum 

içerisinde farklı statüler edinmiĢ ve bu bakımından iĢ gücü piyasasında aktif olarak rol 

almıĢlardır.  

Kadınların iĢ yaĢamındaki statü ve konumlarının artması, daha fazla hak 

kazanmaları, erkeklerin sahip olduğu tüm haklardan faydalanabilmeleri ve fiziksel 

farkın kadın erkek bakımından ayrımcılık konusu olmaması için toplumsal algının ve 

süregelen düzenin değiĢmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Uzun yıllar bu noktada kalan 

kadınlar, endüstri devrimi sayesinde bu noktadan iĢ yaĢantısına geçebilmiĢ ve ekonomik 

gelir sağlayabildikleri iĢlerde çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Ġlk baĢta zor çalıĢma Ģartları 

altında çalıĢan kadınlar, bugüne gelene kadar karanlık zamanlar geçirmiĢ, bu zor 

koĢullarda, ucuz iĢ gücü sebebiyle çok düĢük ücretlere çalıĢmıĢ ve farklı farklı 

ayrımcılıklara mağruz kalmıĢlardır. 

ĠĢ yaĢantısında kadınların karĢılaĢtıkları en büyük problem hiç kuĢkusuz toplum 

yapısı içinde taĢıdıkları rol nedeniyle, toplumun devamlılığını sağlamak için annelik, ev 

içi iĢler ve çocuk büyütmedir. Evde çalıĢmak zorunda kaldıkları saatler de 

düĢünüldüğünde kadınların bir gün içerisinde çalıĢtıkları saatler normal çalıĢma 

zamanını geçmekte ve dinlenmeye ayırabilecekleri zaman oldukça azalmaktadır. 

Bilhassa hamile kadın çalıĢanlarda, uzun çalıĢma saatleri düĢüğe, erken doğuma ya da 

ölü doğum yapma gibi risk dolu durumları da meydana getirmektedir.  

ÇalıĢanın özel durumları sebebiyle iĢ sözleĢmesinin korunması prensibi 

Türkiye‟de ilk defa genel planlamalarda yer bulmuĢ, sonrasında koruyucu planlamalar 

iĢ yaĢantısıyla alakalı kanunlarda yer bulmaya baĢlamıĢtır.  
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Türk ĠĢ Hukuku‟ndaki hamile ve emziren anne çalıĢanın korunmasıyla alakalı 

yazılanlara bakıldığında; sosyal hukuk devleti gereğince geliĢmiĢ ülkelerle aynı 

seviyede bir mevzuatın bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat esas mühim olan konu 

uygulamanın durumu ve ihlallerin denetlenmesidir. Nihai olarak meydana getirilen 

6663 Sayılı Torba Kanun‟da bulunan yarı zamanlı çalıĢma hakkı, çocuklarının 

bakımının sorumluluğu kendilerinde olan ve bu sebepten iĢ gücü piyasasından uzak 

kalan anne kadın çalıĢanlar için bir fırsat niteliğindedir.   
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