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Toplumsal Cinsiyet ve Emek



Bugünün ajandası

• Çalışma ve Emek; Üretim ve Üreme ve alan

• Kadının Emek Piyasasındaki yeri

• Emek piyasasındaki farklılıkların açıklanması?

• Neler yapılmalı? Nasıl yapılmalı?



Çalışma-Emek

Çalışma: ev dışında, para karşılığı yapılan 
faaliyetler.

Emek: Mal veya hizmet üretimi sırasında ortaya 
konan insan kaynağıdır. Üretimi gerçekleştirenlerin 
fiziksel ve düşünsel katkılarıdır.

Ekonomi sadece çalışmayı gözönünde bulundurur.



Bu neye sebep olur?

• Ev içi karşılıksız emeği görülmez\değersiz kılar 
ki bu işler genelde daha çok kadınlar 
tarafından aile ideolojisi dahilinde yerine 
getirilmektedir.

• Dünyada kadınlar erkeklere oranla 2.5 kat 
daha fazla karşılıksız emek harcamaktadır.



Kadın Emeği:ev-içi/karşılıksız emek

Kadınların esas olarak

• evi çekip çevirmek, 

•ev hizmetlerini yapmak  
•çocuk bakmak, 
•ailenin düzenini sağlamak 

gibi ev içi-aile merkezli işler yapmaları gerektiğine 
ilişkin kuvvetli bir ‘aile ideolojisi’ vardır. 
Bu ideolojiye göre, ev içinde kadınların yaptıkları işler
‘çalışma’ değil, sorumluluk duygusuyla ve sevgiyle gönüllü 

olarak yapılan, 
adeta

kadın olmanın bir parçası olarak görülen işlerdir.



Toplumsal Cinsiyet rollerinin yapılandırıldığı ana 
gruplar

• ÜREME

• ÖZEL ALAN

• EV

• ÜRETİM

• KAMUSAL ALAN

• ÇALIŞMA ALANI



ÜRETİM/ÜREME

Üretim

• Emek gücünü 
kullanma– çalışma
– İmalat

– Tarım

– Balıkçılık

– Ormancılık

– Ödenekli iş

Üreme

• Emek gücünün yeniden 
üretimi—yeme, uyuma, 
eğlenme, insan ırkının 
yeniden üretimi
– Çocuk bakımı

– Alışveriş

– Ev işleri

– Ödeneksiz iş



ÜRETİM VE ÜREMENİN BİRBİRİNDEN AYRILIŞI

Sanayileşme öncesi toplumlar

• Üreme ve üretim birbiri 
içine geçmiş faliyetlerdi

• Aynı sosyal birim (komün) 
tarafından hayata 
geçirilmekteydiler

Sanayi toplumları ve kapitalism

• Sanayileşme üretimi evin 
dışına taşıdı

• Üretim ve üreme ayrı sosyal 
birimler tarafından hayata 
geçirilmeye başlandı

• Üretim—işyeri, iş ilişkileri

• Üreme- ev, aile



Üretimin aile/evden daha da uzaklaşması

Sanayileşme öncesi toplumda 
aile, toplumu yeniden 

üreten sosyal birim 
olmanın yanı sıra

– Elbise

– Yemek

– Işık

– Eğlence

– Mobilya gibi 

ailenin temel 
ihtiyaçlarının da 
üretildiği yerdi.

Sanayi toplumunda ise aile, 
toplumu yeniden üreten 
sosyal birim olmaya devam 
etmiştir ancak
– Elbise

– Yemek

– Işık

– Eğlence

– Mobilya gibi 

ev dışında üretilen 
malların tüketildiği 
yerlere dönümüştür.



KAMUSAL ALAN/ÖZEL ALAN

Kamusal 

– Ortak yaşam

– Profesyonel

– İş ilişkileri

– Devlet

Özel

– Bireysel

– Kişi

– Aile



EKONOMİK ALANDA KAMUSAL VE ÖZEL ALAN 
AYRIMI

EV/İŞ YERİ

Ev

– Yaşam

– Beslenme

– Şefkat

– Anlayış/sevecenlik

İşyeri

– Kazanç

– Rekabet

– Güç

– Girişkenlik



Sonuç

Aile/ev –iş/işyeri farklı fonksiyonlar 
yüklenmiş birimler haline dönüştü 

ve ayrıştırıldılar. 

KADININ ve ERKEĞİN NEREYE 
DÜŞTÜĞÜNÜ TAHMİN EDİN!!



KADININ ve ERKEĞİN NEREYE DÜŞTÜĞÜNÜ 
TAHMİN EDİN!!

KADIN ERKEK



• Ev dışında çalışan ve para kazanan erkeğin 
karşısında karşılıksız kadın emeği, her iki 
cinsin de konumlarını belirledi. Erkeğin 
üstünlüğünü sağlamlaştıran tarihsel bir gelişim 
gösterdi. 

• Sanayileşmeyle ev (içeri) ile işin yapıldığı yer 
(dışarı) keskin çizgilerle birbirinden ayrılmış, ev 
dışında para getiren bir işte çalışmak daha 
önemli olmuş ve ‘çalışma’ denince de esas
olarak bu tür faaliyet akla geliyor.



Kadınlar ne tür işler yaparlar?

• ‘Kadınlar asıl olarak aile ve ev işlerinden 
sorumlu farzedilmektedirler’ 

• Eşlerinin ve çocuklarının bakımıyla ilgilenirler.

• Halkla ilişkiler uzmanıdırlar. 

• Psikologdurlar. 

• Diplomattırlar. 

• Piyasa araştırmacılarıdır. 



Kadınların yaptıkları işlerin 
özellikleri nelerdir ?

• Son derece rutin, kendini tekrarlayan işlerdir. 

• Sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirmeye 
katkı sağlamaz. 

• Toplumda bir statü ve saygınlık yaratmaz. 

• Kazanımları maneviyata dayalıdır. 



KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ 

• Yapıldığında değil 
yapılmadığında değeri 
anlaşılır.



Kadınlar ne tür işler yaparlar?
• Gıdanın %70’ini üretirler. 

• Ücretsiz aile işçisi olarak, elde edilen maddi kazanca dair 
tasarrufları ve kendileri üzerinden bir sosyal güvenceleri 
olmaksızın çalışırlar. 

• Ev dışında ücretli çalışırlar. 

• Meslekleri genellikle ev içi sorumluluklarının uzantısı olan 
(hemşirelik, öğretmenlik gibi) mesleklerdir. 

• Çoğunlukla tarım ve hizmetler sektörlerinde yer alırlar. 

• Düşük ücretli işçi olarak ve sosyal sigortadan yoksun çalışırlar. 

• Çifte mesai yaparlar. 



Çalışma yaşamı
• GÜNDÜZ İŞ YERİNDE 

AYNI İŞİ YAPARKEN;
• AKŞAM EVDE !??.....



TÜİK 2006 Zaman Kullanımı Anketi 
Hane halkı ve ev bakımına 

harcanan zaman

• Kadınlar: 5 saat 17 
dakika 

• Erkekler: 51 dakika

• Çalışan Kadınlar: 4 saat 3 
dakika 

• Çalışan Erkekler: 43 dakika



Erkekler ne tür işler yaparlar?
• Asıl olarak hanenin geçimini sağlamakla 

yükümlü görülürler ve ev dışında, ücret 
karşılığı çalışırlar.

• Tekrara dayanmayan, bilimsel bilgi ve teknoloji 
kullanımına uygun ya da fiziksel güç gerektiren 
işler yaparlar.

• Toplumsal bir kimlik ve statü edinirler. (İşçi, 
memur ya da esnaf olarak sendika, meslek 
örgütü türünden örgütlere katılırlar.)



Sonuç

• Erkekler, çalışmalarının karşılığında genellikle 
maddi bir kazanç sağlarken, “kadın işleri”nin 
karşılığı, çoğunlukla manevidir. 

• Bütün dünyada özel mülkiyetin %1’i, gelirin ise 
%10’u kadınlarındır. 

• Kadınlar daha mı emek harcıyor?





Dünyanın pek çok toplumunda ortak 
işleyen iki önemli unsur bulunmaktadır: 

• 1. Kadınlar ve erkeklerin günlük uğraşları, 
işleri/sorumlulukları ve zaman kullanımları 
farklıdır. 

• 2. Kadınlar erkeklerden daha az kaynağa, 
(para, kredi, eğitim, istihdam, boş zaman…) 

– Seçme şansına ve 

– Karar alma yetkisine sahiptirler. 

• Bu durum kadın ve erkeklerin toplumsal 
statüsünü belirler.



Ekonomik Yaşamda Kadın



EKONOMİK YAŞAMDA KADIN

• İşgücüne hangi oranda katılıyor?
• İş bulma olanağı nedir? 
• Hangi sektörlerde çalışıyor?
• Hangi meslekleri icra ediyor?
• Hangi statüde çalışıyor?
• Aynı işe aynı ücret alıyor mu?
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Türkiye ve KKTC’de 

• 2015 yılında kadınların işgücüne katılım 
oranları Türkiye’de % 29.9 KKTC’de 
%35.4’tür.

• Bu oran erkeklerde yaklaşık %70 
düzeyindedir.



2. İşşizlik Oranları

• Kadınlar erkeklere oranla daha yüksek işşizlik 
oranlarına sahiptirler. Dünyada erkek işsizlik 
oranları %5.5 iken, bu kadınlarda %6.2’dir. 





KKTC ve Türkiye’de işsizlik oranları

• KKTC’de kadın işşizlik oranları erkeklerininkinin 
tam iki katıdır ve %12 civarındadır.

• Türkiye’de ise kadınlarda %12, erkeklerde %9 
civarındadır.



3. İşteki statü

• Erkeklere oranla kadınlar daha çok ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışırlar, ve iş sahibi veya işveren 
olma ihtimalleri daha düşüktür.

• Türkiye’de kadınların %27’si ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışırken, bu oran erkeklerde %4.7’dir.



İşçi İşveren
Kendi 

hesabına 
çalışan

Ücretsiz aile 
işçisi

Dünya Erkek 54.2 3.2 36.9 5.7
Kadın 55.4 1.3 28.0 15.3

Sub-Saharan Afrika Erkek 36.3 2.8 46.9 14.1

Kadın 22.6 1.0 45.9 30.5

Latin Amerika ve 
Karibbean

Erkek 62.6 5.6 28.7 3.1

Kadın 65.4 2.6 25.3 6.7

Arap Devletleri Erkek 79.3 3.6 15.1 1.9

Kadın 77.1 1.1 14.8 7.1

Asya ve Pasifik Erkek 47.4 2.2 44.3 6.1

Kadın 49.3 0.9 31.9 17.8

Güney Asya Erkek 26.1 1.5 63.6 8.8

Kadın 17.7 0.6 49.2 32.5

Avrupa Birliği Ülkeleri 28 Erkek 80.5 5.7 13.0 0.8

Kadın 88.0 2.4 8.0 1.6



4. Sektörel ve Mesleki ayrışma

• Sektörel ayrışma

Kadınlar- tekstil, tarım, sağlık, eğitim
Erkekler- inşaat, sanayi, madencilik

• Mesleki ayrışma. 

Kadın ve erkek işleri

Kadınların yoğunlaştığı sektörler ve meslekler daha kısıtlıdır.

- Yüksek gelirli ülkelerde: sağlık ve eğitim (%30.6), düşük gelirli 
ülkelerde ise tarım (%60)

- 142 ülkede yapılan araştırmalara dayanarak- Gelişmekte olan 
ülkelerde kadınların yoğunlaştığı meslek dalları: büro işleri ve 
satış elemanı, ve vasıfsız işçilik



İşyeri İçinde Dikey Ayrışma

• Üst yönetimdeki kadın oranları düşüktür; 
Fortune500 Şirketlerinin üst düzey 
yöneticilerinin sadece %5’i kadındır.

• KKTC’de yöneticilerin sadece %20’sı kadındır 
ve üst düzeylere çıkıldıkça bu oran düşer

• Cam Tavan

• Etrafınızdan örnek gösterebilir misiniz? 



Ayrışmanın sonuçları

1. Ücretlerde farklılık 
a. Kadınların yoğun olduğu sektörlerde ücretlerin düşük 

olması
b. Kadınların aynı işlerde çalışsa bile düşük ücret alması 

(Cohen& Bianchi, 1999)

2. İşgücüne katılımın iş olanağı olmaması veya 
ücretlerin düşük olmasından dolayı düsmesi
(Kalmaz &Guven Lisaniler, 2012)

3. Beşeri yatırımın kadın emeğine verilen düşük 
ücretlerden dolayı düsmesi (Kalmaz &Guven 
Lisaniler, 2012)



Ücret Farklılıkları

• Dünyada kadınlar erkeklerin kazançlarının 
%77’sini kazanıyorlar. Bu farkın düzelmesi 70 
yıl sonra gerçekleşebilir. 





SONUÇLARI

• Kadınların beşeri sermaye yatırımlarının göreceli 
düşüklüğü

• Kadın emeği arzının belli mesleklerde yoğunlaşması

• ‘Kadın işlerinin’ ücretlerinin düşmesi

• İşsizlik oranının artması ve iş bulma süresinin uzaması 

• İş bulma ümidinin yitirilmesi

 EMEK PİYASASININ DIŞINDA KALINMASI

 KAMUSAL ALANIN DIŞINA İTİLMESİ DOLAYISYLA KARAR ALMA 
SÜREÇLERİNDEN DIŞLANMASI

 ÖZEL ALANA HAPSEDİLMESİ

 DEVLET GÜCÜ VE KORUMASINDAN YOKSUN BIRAKILMASI

 SİDDETİN HER TÜRÜNE KARŞI SAVUNMASIZ 
BIRAKTIRILMASI. HAK ARAYIŞININ ENGELLENMESİ

EŞİTSİZLİĞİN SONUÇLARI



Bu farklılıkların nedenleri nelerdir?

• Tek bir nedenle açıklanamaz

• Karşılaştırmalı üstünlük (fiziksel güç, dil-
matematik)

• Yetersiz eksik yatırım (İnsan sermayesi kuramı)

• İşe giriş ve mesleki ilerlemede bariyerler

• Farklı ücret rolleri 

• Toplumsallaşma: Toplumsal cinsiyet rolleri ve 
basmakalıplar











Toplumsal cinsiyet rolleri 
sosyalleşmesi

• Erkek ve Kadın rolleri

– Aile

– Arkadaş çevresi

– Okullar

– Kitle iletişim araçları

• Bu roller ve hangi işleri yapıp 
yapamayacağımız iş hayatımız da dahil tüm 
hayatımızı şekillendirir.

• Kadın işleri – Erkek işleri



Ne kadar ücretsiz ev içi emek sarf 

ettiğimiz

Batı Afrika’da babaların 
rollerinden biri de küçük 
çocukları ile yakın ilişkiler 

kurmasıdır. 



Basmakalıplar ve sonuçları

Nelerde iyi olduğumuza dair basmakalıpların 
performanslarımızı etkilediği araştırmalar ile 

kanıtlanmıştır. 

Erkeklerin matematikte daha iyi olduğu söylenen 
kadınların matematik sonuçları daha düşük olmuştur. 



Kadınlar ve kadınların becerileriyle ilgili basmakalıplar

1. Olumlu basmakalıplar: el işlerinde daha ustadırlar, daha 
dürüsttürler, daha şık ve bakımlıdırlar, koruma içgüdüleri daha 
yüksektir, ev işlerinde daha deneyimli ve beceriklidirler.

2. Olumsuz basmakalıplar: denetleme ve yönetme konsunda 
gönülsüzdürler, fiziksel olarak daha güçsüzdürler, fen ve 
matematik alanında daha başarısızdırlar, seyahet etmekten 
hoşlanmazlar, fiziki tehlikelerle karşılaşmaktan ve fiziki güç 
kullanmak konusunda çekingen ve gönülsüzdürler.

3. Diğer basmakalıplar: emir almaktan daha çok hoşlanırlar, daha 
yumuşak başlıdırlar, işlerinden ya da çalışma koşullarından 
daha az şikayetci olurlar, sendika ve benzeri kuruluşlara daha 
az katılırlar, monoton işleri yapmaya daha hevesli ve 
gönüllüdürler, evden çalışmayı tercih ederler



Deyimler ve atasözlerinde kadın ve 
erkek klişeleri 

• Elinin hamuru ile erkek işine karışma

• Ağustostan sonra ekilen darıdan, kocasından 
sonra kalkan kadından hayır gelmez

• Oğlan babadan öğrenir sohbet ile gezmeyi, kız 
anadan öğrenir sofra dizmeyi. 

• Erkek adam ağlamaz! 

• Sakalım olsa sözüm geçerdi! 

• Saçı uzun aklı kısa



Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Eşitsizlik

• ÖNYARGILAR: Basmakalıplar/önyargılar/ geleneksel 
kadın erkek rolleri/toplumsal cinsiyet rollerinin 
kısıtlayıcılığı

• KAZANÇ FARKI: toplumsal cinsiyet temelli mesleki 
ayrışma ve DİKEY VE YATAY ayrışmanın ve ayrımcılığın 
neden olduğu toplam kazanç farkı

• ŞARTLARDA EŞİTSİZLİK: Ev içi ve dışı ödeneksiz işlerin 
eşitsiz dağılımı, önyargılar, genellemeler 

• FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ: İş bulmamama, tercih edilmeme.



NASIL AŞILIR?

• Toplumsal cinsiyet farkındalığını artırarak

• Geleneksel kadın erkek rollerini dönüştürerek

• Kadın ve erkeklerle ilgili basmakalıpları kırarak



TOPLUMSAL CİNSİYET (FARKINDALIĞI) BAKIŞ AÇISI NE 
ÖNERİR?

• ALANLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELİNDE 
AYRIŞTIRILMASINI REDDEDER.

• ALANLAR ARASINDAKİ HİYERARŞİK SIRALAMAYA KARŞI ÇIKAR.

• GELENEKSEL ROLLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ ŞART KOŞAR.

• VE BUNLARIN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ TANIMININ/ ARAYIŞININ 
TEMELİNİ OLUŞTURDUĞUNU SAVUNUR. 



Ne yapılmalı/Nasıl Yapılmalı?

• Fırsat eşitliğinin sağlanmalı

• Şartlarda eşitlik sağlanmalı

• Kadın erkek (toplumsal cinsiyet rollerinin) 
dönüştürülmeli

• Basmakalıplar kırılmalı



FIRSATLARDA EŞİTLİK

• Eğitimde fırsat eşitliği

• İş bulmada fırsat eşitliği

• Mesleki ilerlemede 
fırsat eşitliği

• Kaynaklara ulaşımda 
fırsat eşitliği



ŞARTLARDA EŞİTLİK

Farklılıklar 
gözetilerek 

kadın ve 
erkek için 
aynı 
koşulların 
sağlanması

Adıl bir seçim için

Hepiniz aynı teste

tabi tutulacaksınız. 

Şu ağaca 

tırmanacaksınız

Erkegin Kadının



SONUÇLARDA EŞİTLİK

• Kısa vadede: Fırsatlar ve şartlardaki eşitsizliklerin 
toplumsal eşitliklere dönüştürülmeli

Şirkete 

hoşgeldiniz
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Ne ve nasıl yapılmalı?/2

Orta Vadede

• Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi için gerekli yasal alt yapı ve 
kurumlar oluşturulmalı (anayasa değişikliği, eşitlik 
mekanizmaları ve kurumları, çalışma, aile, sosyal sigortalar 
yasası değişiklikleri) 

Eşitlik mekanizmaları, Eşitlik Ombudsmanı



Ne ve nasıl yapılmalı?/3
Uzun vadede
• Toplumsal cinsiyet rolleri (geleneksel kadın-erkek rolleri) dönüştürülmeli, 

basmakalıplar kırılmalı

• Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi
• Toplumsal cinsiyet odaklı politikalar
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten eğitim proğram ve kurumları

Hayır, Mel’in sekreteri değil. 

Mel benim

Biyolojik cinsiyetle doğarsınız. 

Toplumsal cinsiyet ise size dayatılandır.



TA Kİ..........

......................SONUÇLARDA EŞİTLİK.................................

HAYAT NASIL?.....

...TIPKI SENİNKİ GİBİ !........



Kadın 

olduğum için 

mutluyum

Erkek 

olduğum için. 

mutluyum.........



YA DA TA Kİ..................

Şirkete 

Hoşgeldiniz!......


