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ÖZET 

 Teknolojik ilerlemeler, rekabetin artması ve ekonomik krizler nedeniyle 

çalıĢma hayatının esnekleĢtirildiği bir gerçektir. Evde üretimde esnek çalıĢma 

biçimlerinden biridir. Evde üretimde genellikle kadınların istihdam edildiği 

görülmektedir. 

 Bu tezde Dünyada ve Türkiye‟de evde üretimin öznesi olan kadınlar, evde 

üretim yapanların neden bu çalıĢma Ģeklini seçtiği, kayıt dıĢı ekonomi ve istihdamdaki 

rolleri ele alınacaktır. Evde üretimin neden ve nasıl örgütlendiği ve giderek 

yaygınlaĢmasının nedenlerinin neler olduğu incelenecektir.  

 

 Anahtar Kelimeler: Ev eksenli üretim, enformalleĢme, kayıt dıĢı istihdam, 

kayıt dıĢı ekonomi, vergi.  
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ABSTRACT 

 Technological advances, increased competition and because of the economic 

crisis is a fact of working life flexible. Form of flexible working at home is one of the 

production. It is observed that women are employed intensely in these working types.  

 This thesis deals with women who are the subject of home based work in world 

and Turkey, why is the production of those who chose the way of working at home, the 

informal economy and employment roles will be discussed.  

  

 Keywords: Home based work, informalization, informal employment, the 

informal economy, tax. 
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GĠRĠġ 

“Evde çalıĢma” sanayi kapitalizmine geçiĢin ilk zamanlarında yoğun olarak 

yapılmakta olan bir üretim biçimidir. Sanayi Devriminden fabrikalarda çalıĢma 

ortamının yoğunlaĢmasıyla evde yapılan iĢ, iĢ yerlerinde yapılmaya baĢlanmıĢtır. ĠĢ 

yerlerinde yapılan iĢlerde yoğun olarak istihdam edilenler erkeklerdir.  

 Bilimsel ve teknolojik değiĢimler her alanı etkilediği gibi iĢ yaĢamını da 

etkilemiĢtir. II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra doğan fordist üretim sistemi düzeni ile  iĢ yeri 

tanımının değiĢmiĢ ve insan faktörü ihmal edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu sistemde 

fabrikalarda çalıĢma artmıĢ ve eve iĢ verme sistemi önemini geçici olarak yitirmiĢtir.  

 Sanayi Devrimi‟nden öncede söz konusu olan evde üretim, Sanayi Devrimi 

sonrasında büyük önem kazanmıĢtır. II. Dünya SavaĢı sonrası krize giren fordizm 

geliĢen kitle sendikacılığı yerini iĢ yeriyle bütünleĢmiĢ iĢ yeri sendikacılığına 

bırakırken, esnek çalıĢma sistemleri geliĢtirilmiĢ ve evde üretim tekrar gündeme 

gelmiĢtir.  

 1980‟lerden sonra hem Türkiye‟de hem de Dünya‟da evde üretim üzerine 

araĢtırmalar artmıĢ olup, evde çalıĢanların çalıĢmalarda kimi zaman küreselleĢme 

bağlamında kapitalizmin kriz döneminde geliĢtirdiği stratejiler ele alınmıĢtır. 

AraĢtırmalarda özellikle kadınların eve iĢ verme sistemi içindeki konumu, neden 

kadınların daha çok evde üretimde çalıĢtıkları, kimi zaman da çocukların evde üretimde 

yer aldıkları araĢtırılmıĢtır.  

 GeliĢmiĢ ülkelerde ve geliĢmekte olan ülkelerde 1970‟lerden bu zamana kadar 

istihdamın ve ekonominin yoğun bir biçimde kayıt dıĢılığa kaydığı bir gerçektir. 

Devletin en önemli gelir kaynağı olan verginin, bazı mükellefler tarafından yasal ya da 

yasal olmayan çeĢitli nedenlerle gelirlerinin bir kısmını veya tamamını kayıt dıĢılığa 

çıkarmaya çalıĢtıkları bir gerçektir.   

 ÇalıĢmanın birinci bölümünde evde üretimin tanımı, tarihsel olarak arka planı, 

özellikleri ve evde üretimin öznesinin neden çoğunlukla kadınlar olduğu üzerinde 

durulmuĢtur. Evde üretimde çalıĢan kadınlar için Türkiye‟de ve Uluslararası düzeyde ki  

örgütlenme örneklerine değinilmiĢtir.  
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 Ġkinci bölümde ana soruyu yanıtlamaya çalıĢmak için kayıt dıĢı istihdamın 

tanımı, nedenleri, etkileri açıklanmıĢ ve evde üretimde çalıĢanların kayıt dıĢı istihdamda 

ki rolleri ele alınmıĢ olup, Türkiye‟de evde üretim yapan kadınları kayıt altına almak 

için gerçekleĢtirilen projeler incelenmiĢtir.  

 Üçüncü bölümde son yıllarda geliĢmiĢ ülkelerde olsun geliĢmekte olan 

ülkelerde olsun en çok tartıĢılan ve üzerinde durulan mali bir problem olarak görülen  

kayıt dıĢı ekonomi ve evde üretimin kayıt dıĢı ekonomideki yeri ve etkileri 

açıklanmıĢtır. Vergi, vergi uyumu, vergi bilinci kavramları ele alınarak, evde üretimin 

vergilendirilmemesinin nedenleri ve vergilendirilmesinin gerekliliği üzerinde 

durulmuĢtur.  
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1.EVDE ÜRETĠMĠN GELĠġMESĠ 

 

1.1. EVDE ÜRETĠMĠN TANIMI, TARĠHÇESĠ, ÖZELLĠKLERĠ 

 

1.1.1. Evde Üretimin Tanımı   

 

Ev Eksenli ÇalıĢma Grubu ve BirleĢik Metal ĠĢ Sendikası‟nın ortaklaĢa 

hazırladığı kitapçıkta evde üretim “ herhangi bir ödeme karĢılığı olmadan yapılan ev 

iĢlerinde de, temizlik, çocuk bakımı gibi baĢkasının evinde yapılan iĢlerden de farklı bir 

iĢ, bir çalıĢma” olarak tanımlanmaktadır  (Disk,2003:3). 

ILO‟nun “Evde ÇalıĢma SözleĢmesi‟ne” göre: “Evde çalıĢma” terimi, evde 

çalıĢan olarak anılacak olan kimse tarafından, kendi evinde veya iĢverenin iĢyeri hariç 

kendi seçtiği baĢka mekanda; ödeme karĢılığında yapılan, söz konusu kiĢinin ulusal 

yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları uyarınca bağımsız iĢçi sayılmasını 

gerektirecek ölçüde özerkliğe ve ekonomik bağımsızlığa sahip olmaması kaydıyla; 

teçhizatı, malzemeyi ve kullanılan diğer girdileri kimin sağladığı önemli olmaksızın, 

iĢveren tarafından belirlenen bir ürün veya hizmetle sonuçlanan iĢ anlamına gelir. 

Ücretli statüsündeki kiĢiler, sadece zaman zaman her zaman ki iĢyerlerinde değil de 

evde çalıĢtıklarında, bu sözleĢmedeki evde çalıĢan tanımına girmezler. ĠĢverenler terimi 

aracılar ulusal yasalarda öngörülse de öngörülmese de doğrudan veya bir aracı 

vasıtasıyla yaptığı iĢ kapsamında eve iĢveren gerçek ya da tüzel kiĢi anlamına gelir” 

Evde çalıĢmanın türleri hakkında bazı görüĢler Ģunlardır;  

Evde çalıĢmanın ne olduğu konusunda kesin bir tanıma ulaĢılmaz. Ev iĢleri 

faaliyetleri betimlemesinde en yaygın olarak kabul görmüĢ kriter pazar kavramını 

kullanmaktır. Ev iĢleri faaliyetleri mal ve/veya hizmet yoluyla piyasada değiĢtirilebilir  

(OECD,1991:2). 

Evde üretimde çalıĢanlar; kendi hesabına çalıĢanlar, sipariĢ üzerine çalıĢanlar ve 

iĢverene bağlı olarak çalıĢanlar olmak üzere üç grupta incelenmektedir (Türkün, 

2005:194). Bu çalıĢma biçiminde üretilen ürünler pazarlarda, dükkanlarda ya da 

sokaklarda üreticinin belirlediği fiyatlardan satılmaktadır. sipariĢ üzerine çalıĢmanın 



 
 

4 

kendi hesabına çalıĢmadan farklılığı ürünün malzemesini, biçimini ve zamanını üretenin 

değil, sipariĢi verenin belirlediği bir çalıĢma biçimi olmasıdır. Bu çalıĢma biçiminde 

ücret pazarlığı üretenle sipariĢi veren kiĢi ya da Ģirket arasında yapılmaktadır.  

1980‟li yıllara kadar, ev iĢi, geliĢmiĢ ekonomilerde modası geçmiĢ olarak ve 

geliĢmekte olan toplumlarda kayıt dıĢılık ile eĢit, marjinallik ve dıĢlama iken, geliĢmiĢ 

ekonomilerde istihdamın çöküntü formu olarak kabul edildi. Bu modernleĢmenin bir 

sonucu olarak, azalma ve yok olma anlamına geliyordu  (Lavinas, Sorj, Linhares and 

Jorge, 2009: 1). 

 

1.2. Evde Üretimin Tarihçesi   

 

 Evde çalıĢma sanayi kapitalizmine geçiĢin ilk aĢamalarında yoğun olarak 

kullanılan bir üretim ve emek örgütlenme biçimi olarak ortaya çıkmıĢ ancak fordist/ 

kitlesel üretimin yaygınlık kazanmasıyla giderek önemini yitirmiĢtir  (Metin;2011:95). 

 

1.2.1. Fordizmin Doğuşu  

 

Bilimsel ve teknolojik değiĢimler her alanı etkilediği gibi iĢ yaĢamını da etkiler. 

Fordist üretim sistemi II. Dünya SavaĢı sonrasında doğmuĢtur. Bu dönemde benzeri 

görülmeyen bir büyüme ve yatırım artıĢı yaĢanmıĢtır. Henry Ford tarafından 

geliĢtirilmiĢ olup, ilk kez Ford otomobil fabrikasında uygulanmaya geçilmiĢ bir üretim 

organizasyon biçimidir  (Ansal,1999;10). 

Taylorist iĢ örgütlenmesi yöntemlerinden tamamen bağımsız bir teknik buluĢ 

değildir. Fordizm Taylor‟un ayrıntılı iĢ bölümü esasına dayalı parça baĢına üretim ile 

ĢekillenmiĢ kayan bant sistemi olup, üretimin örgütlenmesi bir hat boyunca yapılan 

kitlesel üretime dayanır  (Memduhoğlu,2007:2). Emek sürecinde, yönetimin iĢçilerin 

becerilerine olan bağımlılığını ortadan kaldırarak iĢçileri vasıflaĢtırır  (Ansal,1999:12). 

Fordist üretim uyuĢukluk hali yaratarak insan faktörünü ihmal eder. Fordist 

üretimin insan faktörünü ihmal etmesinden dolayı, insan faktörünü ön plana çıkarmak 

için post-fordist üretim örgütlenmesi geliĢtirilmiĢtir.  Fordist üretim modelinde, basit ve 
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tekdüze yapısı iĢin giderek monotonlaĢmasına yol açar. Sonuç olarak iĢ görenler 

yaptıkları iĢten haz almazlar ve doyuma ulaĢamazlar  (Memduhoğlu,2007:2). 

Yeni fabrika düzenlemesinin geliĢtirilmesi, zamanlama olarak her iĢlem için ayrı 

bir tezgah ayırabilecek ölçekte büyük hacimli üretim gerektiren pazarların oluĢmasıyla 

denk düĢmektedir. Çünkü her iĢlem için üretim hattına özel amaçlı makine 

yerleĢtirilmesinin yüksek maliyeti, üretimin karlı olabilmesi için büyük hacimlerde 

gerçekleĢtirilme gerekliliğini doğurmakta, yani ölçek ekonomilerini çok önemli 

kılmaktadır. Makinelerin çoğu üretilen standart bir ürün tipine, modeline göre 

tasarlanmıĢ olduğundan bir modelden ya da ürün tipinden öbürüne geçmek ya çok güç 

ya da olanaksız hale gelmiĢtir. Bu nedenlerle, fordist üretimde esneklik yoktur, katı bir 

sistemdir. Ayrıca, üretimin sürekliliği büyük hacimlerde ana stoklar ve iĢ istasyonları 

arasında tampon stoklar oluĢturarak sağlanmaya çalıĢıldığından, Fordizmde stok 

maliyetleri yüksek düzeylere ulaĢmaktadır. Fordist kitle üretiminin temel öğeleri 

ayrıntılı iĢ bölümü, seri hareket ve sürekliliktir. Tüm bu öğeler 20. Yüzyıl baĢı kapitalist 

üretimine yabancı olmamakla beraber, ABD‟de bu yeni üretim organizasyon biçiminin 

ortaya çıkıĢı, kitle üretimiyle elde edilen yüksek ürün miktarının tüketilebileceği 

büyüklükte pazarların oluĢmasına bağlı olmuĢtur. Üretim artıĢı ile birlikte ortaya çıkan 

yeterli sayıda vasıflı iĢçi bulamama sıkıntısı, emek tasarrufu sağlayan, özellikle de 

vasıflı emek gereksinimini ortadan kaldıran üretim tekniklerini son derece çekici 

kılmıĢtır  (Ansal,1999:15-20). 

Bu yüzden fordist üretim sistemi organizasyonu uygulanabileceği bütün 

sektörlerde uygulamaya konulmaya baĢlanmıĢ, sağladığı üretkenlik artıĢı nedeniyle II. 

Dünya SavaĢı sonrasında yaygınlık kazanmıĢtır. Bu dönemde benzeri görülmemiĢ bir 

büyüme ve yatırım artıĢı yaĢanmıĢtır. 1930‟larda iktisadi açıdan ABD‟nin sanayi ve 

teknoloji gücünün rakip tanımaması ve kredi faaliyetlerini yöneten uluslararası kredi 

kurumları bu dönemde ortaya çıkmıĢtır. 

Fordist üretim olarak adlandırılan kitle üretime geçiĢle fabrikalarda çalıĢma 

artmıĢ ve eve iĢ verme sistemi önemini geçici bir süre içinde olsa kaybetmiĢtir. Çünkü 

bu dönemde fabrikalarda yoğun üretime geçildiğinden, iĢ gücü de fabrikalara doğru 

yığılmıĢ ve iĢçileĢme bu Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun yanı sıra süreç, fabrikalar 
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dıĢında çalıĢanları da fabrikalara iĢ yapar hale getirmiĢ, bu dönüĢüme evde çalıĢanları da 

eklemiĢtir  (Metin,2011:50). 

 

1.2.2.  Evde Üretime Geçiş  

 

Sanayi devriminden öncede var olan ev üretimi, asıl anlamını sanayi devrimi 

sonrası yaĢanan ekonomik ve toplumsal dönüĢümlerle kazanmıĢtır. Ev üretimi 

sanayileĢme dönemine geçiĢin erken dönemlerinde yoğun olarak kullanılan bir 

üretimdir  (Türkün ve Eraydın,2002:18). Marx‟a göre 19. Yüzyılın öncesinde evde 

üretim makineleĢmenin artmasıyla birlikte ortadan kalkmamıĢtır, ucuz iĢgücünün en 

güzel ifadesi olan evde üretim sanayi devrimi sonrasında da devam etmiĢtir  

(Hattatoğlu, 2000:23). 

II. Dünya SavaĢı sonrası ekonomik yaĢama damgasını vuran üretim Ģekli olarak 

fordizmin krize girmesi de uzun sürmemiĢtir. Fordist üretim sistemiyle geliĢen kitle 

sendikacılığı yerini iĢyeriyle bütünleĢmiĢ iĢyeri sendikacılığına bırakırken, Fordizm de 

az çok istihdam Ģansı bulan iĢçi istihdam koĢullarını yitirmiĢtir  (unknown, 

bilginadresi). Güney Asya ülkelerine de kapsayacak gibi gözüken bloklaĢma, kendi 

pazara için üretim yapan, kendi bloğu içinde hiyerarĢisini yaratma çabasını öne 

çıkarmıĢtır  (unknown,ikademi). Esnek çalıĢma sistemleri geliĢtirilmiĢ evde üretim 

tekrar gündeme gelmiĢ ve asıl önemini de bu dönemden sonra kazanmıĢtır. Bazı 

hamlelerle özellikle geliĢmemiĢ veya az geliĢmiĢ ülkelerde adeta yeni bir tür açık 

pazarlar ve kimi sanayilerin kaydırıldığı ucuz iĢgücü cennetleri yaratmaya dayalı yeni 

bir model geliĢtirilmiĢtir. Fordist sistemde üretimin tüm aĢamaları baĢtan sona fabrika 

sisteminde gerçekleĢtirilirken (Memduhoğlu,2007:3). Fordist sistemdeki kayan üretim 

hattı, ayrıntılı iĢ bölümü, emek yerine makinenin ikamesi üretim hattının giderek daha 

fazla makineleĢmesi, verimliliği arttırmak isterken tersi sonuçlar doğurmuĢtur.  

1980 sonlarından bu döneme kadar Ģirketler rekabet etmeye baĢlamıĢlar ve 

maliyetleri düĢürerek, kar elde etmek için çeĢitli yöntemler geliĢtirmektedirler. Bu 

yöntemler kayıt dıĢını ve esnek iĢgücü ile otomasyonu kapsamaktadır  (Wichterich, 

2004:27). 
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Esnek üretim kavramı, değiĢen üretim yapısına bağlı olarak anlam kazanmıĢtır. 

Fordist üretimin kriz sonrası, çok uluslu Ģirketlerin  (ÇUġ) ve buna bağlı olarak da 

özellikle bu büyük Ģirketlere iĢ yapan küçük ölçekli firmalarda da artmayı beraberinde 

getirmiĢtir. Bu dönemde Ģirketlerin dünya çapına yayılması ne kadar yoğun yaĢandıysa, 

maliyetlerin düĢürülmesi küçük Ģirketlerin öneminin artmasına neden olmuĢtur. Esnek 

üretim ile değiĢken zamanlı iĢler, mevsimlik çalıĢma, evde çalıĢma gibi yeni çalıĢma 

Ģekilleri ile sürekli iletiĢimi kesilen iĢçi aynı zamanda vasıfsız görülmüĢtür  (Dağdelen, 

2005:2-3). 

Evde üretim 1980‟lerde Türkiye‟de de, dünyada da daha çok araĢtırılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu araĢtırmalarda özellikle kadınların eve iĢ verme sistemi içindeki 

konumu, neden bu iĢlerin daha çok kadınlar ve kimi zaman da çocuklar tarafından 

yapıldığı ve kadınların toplumsal rolleri açısından sistemin avantaj ve dezavantajları 

araĢtırılmıĢtır  (ILO,1996). 

 

           1.3. Evde Üretimin Özellikleri   

 

Evde üretim fason üretim olarak adlandırılan üretim Ģeklinde parça baĢı iĢ olarak 

yerini alır ve yapılan iĢlerin farklı da olsa genel olarak “dıĢarıda yapılan gelir getirici 

iĢlerin yapılması” olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamaya formel sektörde çalıĢan, 

iĢlerini evde yapan çalıĢanlarda girebilir. Evde üretimde çalıĢmanın en önemli özelliği 

yapılan iĢin de çalıĢanların da görünmezliğidir ve ürünlerin nerede, kim tarafından 

üretildiğini bilmek de üründen anlamak da imkansızdır  (Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar 

ÇalıĢma Grubu, 2001, 2002-Disk, 2003: 25). 

Evde üretimde çalıĢanlar enformel olarak çalıĢtıkları için yasal düzenlemelerin 

dıĢında kalırlar. ÇalıĢanlar yasal olarak iĢçi statüsünde olmadığı için iĢ hakkından 

yoksundurlar. Sosyal güvenlik kurumlarının dıĢındadırlar  (Türkün Erendil, 2005:195). 

Evde üretimde iĢ yeri olarak ev kullanılır. Bu durum iĢçi maliyetlerinin kısılması 

açısından iĢverene rahatlık sağlar. Kira vb. giderlerden kurtulur  (Atauz-Gökçeli, 

1992:26). 
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Evde üretimde düĢük teknoloji gerektiren, çok zaman alan, iĢyerinde yapılması 

Ģart olmayan iĢler evlere dağıtılır. Evde teknoloji hiç kullanılmaz ya da küçük aletlerle 

çalıĢabilecek iĢler olur  (Atauz-Gökçeli, 1992:26). Ev üretiminden elde edilen ürün belli 

bir iĢin parçası olarak yapıldığından bir baĢkasına satılamaz veya iĢveren değiĢtirilemez. 

Bu nedenle piyasa fiyatının oluĢması da çok zordur. Evde yapılan parça baĢı üretimde, 

ürünlerde çeĢitlilik farklı olduğu için fiyat çıkarmak zordur. 

Türkiye‟de büyük tekstil firmalarının ve küçük konfeksiyonların çevresinde 

bulunan iĢçi mahallerinde, formel yaĢamda iĢ bulamayan veya aile içi sebeplerle düzenli 

bir iĢte çalıĢmasına imkan bulunmayan kadınlar eve iĢ alarak ev ekonomisine katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Aracı kadınlar firmalardan iĢ alarak evde çalıĢan kadınlara 

dağıtır ve bu dağıtım sonucunda yapılan iĢlerden pay alırlar. Yani bir nevi bu iĢi meslek 

haline getirirler  (Türkün-Erendil, 2005:195). 

      1.4. Evde Üretim Yapanlar Kimlerdir? ÇalıĢma Sistemi Nedir?  

Ekonominin modern üretim biçimlerine geçmesi ile evde üretimin zamanla sona 

ereceği düĢünülüyordu. Teknolojik geliĢmeler ve ekonomik küreselleĢme, firmalara 

geleneksel biçimlerden farklı çalıĢma biçimlerinin yolunu açmıĢtır. Örneğin firmalar 

iĢleri iĢyeri dıĢına kaydırmaya baĢlamıĢlardır. BaĢka ve daha küçük iĢyerlerine, 

atölyelere iĢ kayması, evlere iĢ verme gibi çeĢitli biçimlerde iĢler iĢyeri dıĢına taĢınmaya 

baĢlamıĢtır. Dolayısı ile evde üretim umulduğu gibi sona ermemiĢ ve küreselleĢme ve 

üretimin parçalanması ile evde üretim daha çok iĢ ve özellikle eklenmiĢtir. ĠĢler 

enformelleĢtikçe yani fabrikalardan, atölyelerden çıkarılıp çile atölyelerine, mahallelere, 

evlere doğru yöneldikçe evde üretimde çalıĢanların sayısı artmıĢ ve evde üretim 

çeĢitlenmiĢtir  (Disk, 2003: 9,10). 

Evde üretim birden fazla Ģekilde gerçekleĢebilmektedir (Ev Eksenli ÇalıĢan 

Kadınlar Grubu, 2001-2002);  

1) Ġlki kadınların sipariĢ usulü ile çalıĢmalarıdır. Dantel, oya, nakıĢ iĢlemeciliği 

gibi iĢler belirlenen kiĢilere yapıldığından bu tarz bir iliĢkiden söz edilebilir. 

2) Ġkincisi kiĢinin kendinden malzeme, alet, edevat sağlayarak ürettiği ürünü 

yaptıktan sonra pazara sunarak alıcı aramasıdır. Takı üretimi, havlu gibi el iĢi 
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ürünlerinin satılması örnek oluĢturabilir. Bu çalıĢma biçiminde kiĢi kendi 

hesabına çalıĢmaktadır ve özel bir iĢveren yoktur. 

3) Son olarak ise belli bir iĢyerinden ya da iĢverenden alınan parça baĢı malların 

üretimi, temizlenmesi, üzerine nakıĢ iĢlenmesi gibi iĢler örnek verilebilir. Bu 

durumda iĢveren vardır ve ücrette iĢ alırken yapılan parça baĢına anlaĢılır. 

Kimi zaman parçanın tamamının da üretimi olabilir. Ama genel durum 

olarak alınan ürün üzerinde yapılacak emek yoğun bir iĢlem söz konusudur. 

Evde üretimde çalıĢanlar genellikle kadınlardır. (Ev kadını sanılan, evlerinde boĢ 

boĢ oturur gözüken, ara sıra yaptıkları iĢlerden küçük küçük paralar kazandıkları sanılan 

ev kadınları… ). Evde üretimde çalıĢanlar çok düĢük ücretlerle, sigortasız çalıĢan, adeta 

görünmeyen iĢçilerdir. Bu kadınlar genellikle nereye çalıĢtıklarını bilmezler ve 

aracıların veya taĢeronların getirdikleri iĢleri yaparlar. Hemen hepsi sigortasızdır. 

ĠĢçilerin haklarını düzenleyen yasalardan da iĢverenlerin uymak zorunda oldukları 

ahlaki kurallardan uzaktırlar  (Disk, 2003: 17). 
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Evde ÇalıĢma ĠliĢkisi Ġçinde Bulunanlar 

 

 

Ev Merkezli ÇalıĢanlar   Ev Merkezli ĠĢverenler 

 

 

Ev Merkezli Küçük Mal Üreticileri  Ev Merkezli Ücretli ĠĢçiler 

  ( Ürettikleri mal ya da hizmetin nihai                       ( Ürettikleri mal ya da 

hizmet 

kullanıcıları ile birebir iliĢki içindedirler).                 üçüncü kiĢiler ya da sipariĢ  

                                                                                  verene tahsis edilmiĢtir. ).  

 

 

Yüksek takdir yetkisine sahip 

ev merkezli ücretli çalıĢanlar 

 DüĢük takdir yetkisine sahip 

ev merkezli ücretli çalıĢanlar  

  ( Uzman ve yönetici olarak çalıĢanlar).                         ( Rutin beyaz yakalı ve kol 

iĢçileri). 

Kaynak: Koyuncu, 2006:7 

ġekil 1.1. Evde Üretimde ÇalıĢanlar 

 

1.5. Evde Üretimde ÇalıĢanların Sorun Alanları 

Hem Türkiye‟de hem dünyada enformel sektörde çalıĢmanın yaygınlaĢması ile 

sektörler çoğu iĢini parçalara ayırarak üretimi geniĢ alanlara yaymaktadır. ĠĢin 
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parçalanma süreci; büyük firmalara iĢ yapan küçük atölyelerin oluĢmasını sağlarken 

aynı zamanda evde üretimde çalıĢma sistemini de yaygınlaĢtırmıĢtır. Evde üretimin 

sorunlarına değinecek olursak (Disk,2003:10,12-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar 

Grubu,2001);  

 Evde üretimde çalıĢma emek-sömürüsünün yoğun olduğu, ücretlerin düĢük 

olduğu çalıĢmadır. 

 Evde üretimde çalıĢanlar fason iĢ yaptıklarından düĢük ücretle, herhangi bir 

iĢ güvenliği önlemi olmadan, sigortasız olarak çalıĢtırılmaktadır.  

 Evde üretimde çalıĢanlar en çok çekindikleri yasal süreç olan 

vergilendirilmeyle yüz yüze gelmemektedir.  

 Evde üretimde çalıĢanlar düzenli gelir elde edememektedir.  

 Evde üretimde çalıĢma kayıt dıĢı istihdamı artırmaktadır. 

 

            1.6. Evde Üretimin Yapılmasının Nedeni 

Haneler boyunca kadın iĢgücü arzının yüksek derecede varyasyon göstermesi 

eskiden olduğu gibi Ģimdide geçerli olan çarpıcı bir ampirik olgudur. Bu varyasyon 

ücret oranları ve aile büyüklüğü gibi demografik faktörler kontrol edildikten sonra çok 

önemlidir ve ampirik çalıĢma ekonomisi literatüründe henüz açıklanmamıĢtır  (Cigno, 

Pestieau and Rees: 206). Neo-liberal politikaların bir sonucu olarak iĢsizlik ve 

yoksulluğun derinleĢmesiyle birlikte kadın emeği hanelerin geçim mücadelesine katılma 

üzerinden çalıĢma hayatına dahil olmaktadır.  

Evde üretiminin oluĢmasındaki ilk neden kadınların toplumsal rolleriyle 

bağlantılıdır. Kadınlara verilen görev ve sorumluluklar kadının kamusal alana dahil 

olmasını engellemektedir. Kadınların evli olmaları ev kadını rolünü yerine getirmelerini 

zorunlu kılmakta ve evde üretimde çalıĢmayı tetiklemektedir  (Çınar,1994:372). Ayrıca 

ticari sermayenin yaklaĢımı kadınların evde çalıĢmasına neden olur. Esnek üretim 

süreçlerindeki talep güvencesiz, kayıtsız ve ucuz iĢgücüne iĢaret etmektedir  

(Kümbetoğlu 1996:55) 
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1.7. Dünyada Evde Üretim ve Örgütlenme Örnekleri  

Avustralya‟da Vietnamlı kadınlar, Ġngiltere‟de Asyalı kadınlar evde üretimde 

çalıĢanlar arasında önemli bir çoğunluğu oluĢturur. Yani GeliĢmiĢ ülkelerde evde 

üretimde çalıĢanların büyük bir çoğunluğunu göçmen olan kadınlar oluĢturur. 

Göçmenler birçok akçalı haktan çalıĢmamaları Ģartıyla yararlanabilirler. Bu da evde 

üretimde çalıĢan göçmenlerin kendilerini çalıĢan olarak beyan etmemelerine yol açar  

(Disk, 2003:21). Evde üretimde çalıĢanlar, kendi hesabına çalıĢanlar bağımlı çalıĢanlar, 

sokaklarda çalıĢanlara kadar değiĢen farklı gruplar örgütlenme arayıĢındadır. Diğer 

yandan ulusal sendikalar bu tür örgütlenme giriĢimlerine destek vermekte hatta 

doğrudan katılmaktadır  (David, 1997:1). 

Dünyada enformel sektörde çalıĢanlar için sendika, kooperatif, dernek gibi 

kurulmuĢ örgütlerin varlığında artıĢ görülse de enformel ekonomi örgütleri genelde 

küçük ve zayıftır. Uluslararası ve ulusal sendikalarda yasal olarak tanınmamaktadırlar.     

( Chen, 2002:17). Hem ülkemizde hem dünyada evde üretimin örgütlenmesine örnekleri 

bulunmaktadır. Tek tek ülkelerde örgütlenme söz konusu olduğu gibi uluslararası 

düzeyde örgütlenmede vardır. Dünyada ki baĢlıca örgütlenme örnekleri Ģunlardır;  

1.7.1. Hindistan-Tarım, Süt Ürünleri Teknolojisi, Ağaç YetiĢtirme ve El    

        Sanatları BütünleĢik Faaliyetler  ( ADITHI).  

Hindistan evde üretimde çalıĢanların örgütlenmeleri konusunda en baĢarılı ülke 

sayılabilir. Bilhar eyaletinde 1987 yılında çalıĢan kadınlar tarafından ADITHI 

kurulmuĢtur. ADITHI aslında bir kadın kuruluĢudur. Kadınlara kredi desteğinde 

bulunarak onları toptancılara karĢı güçlü kılarken, mali olarak rahatlayan kadınlar süreç 

içinde kadına yönelik Ģiddet, kadın ticareti ve kız çocuklarının öldürülmesi gibi 

problemlere de yönelmektedir  ( Hattatoğlu, 2000:53). 

 

1.7.2. Serbest ÇalıĢan Kadınlar Örgütü  ( SEWA) 

 

Hindistan‟daki en önemli örgütlenme SEWA‟dır.  (Serbest ÇalıĢan Kadınlar 

Örgütü). Parça baĢı üzerinden evde çalıĢan ya da sokaklarda seyyar satıcılık yapan 

kadınları örgütleyen SEWA‟nın çok fazla üyesi vardır. SEWA, 1971‟de Tekstil ĠĢçileri 
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Sendikası‟ndan ayrılarak kurulmuĢ ve verdiği ilk mücadele yasal olarak kendini kabul 

ettirmek üzerine kurulmuĢtur  (Hattatoğlu, 2000:54). 

SEWA üyeleri arasında evde üretimde çalıĢan kadınlar, sokak satıcıları, temizlik 

iĢçileri, atık kağıt toplayıcıları, inĢaat ve tarım iĢçileri vardır. Üyelerin üçte ikisi sokak 

satıcısı, üçte biri ise ev üretiminde çalıĢanlardır  (Disk,2003:41). 

SEWA‟nın temel amaçları, ev üretiminde çalıĢan kadınları örgütlemek, onların 

ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılmak, kadınlara asgari bir ücret, iĢ 

güvencesi ve gerektiğinde yasal yardım sağlamak, kadınlara yönelik eğitim olanakları 

sunmaktır  (http://www.sewa.org/). 

 

1.7.3. Güney Afrika Serbest ÇalıĢan Kadınlar Sendikası  ( SEWU) 

 

Serbest ÇalıĢan Kadınlar Sendikası, Hindistan‟daki SEWA‟dan etkilenerek 1994 

yılında Güney Afrika‟nın Durban kentinde kurulmuĢtur. SEWU ilk aktivitesinde 

Durban ve Cape Town Ģehirlerindeki ev iĢçileri üzerine çalıĢmıĢtır. ÇalıĢma sonunda 

Hindistan‟da ki muadilleri gibi evde üretimin çok yaygın olduğunu görmüĢtür. 

SEWU‟nun amaçları; üretken ve yaptığı iĢ görünmeyen kadınlar arasında birlik 

oluĢturmak, hukuki danıĢmanlık yardımı, çocuk bakımı, kredi, annelik eksikliği 

sorunlarını çözmek için yardım, kadınlar için eriĢim sağlayan; beceri eğitimi, kredi ve 

kredi olanakları, hukuki yardım ve Ģiddet içeren saldırıların mağdurları için danıĢmanlık 

yapmaktadır  (Renana and Tate, 1996:12). 

SEWU uluslararası çalıĢmanın önemini kavramıĢ bir sendikadır. “ Enformel 

çalıĢma” konulu bir atölye çalıĢması gerçekleĢtirerek bir çok ülkenin hükümet dıĢı 

örgütlerini Afrika‟ya toplamıĢtır. SEWU kendi hesabına çalıĢan kadınları, kendilerini 

sürekli istihdam etmeyen kiĢiler için çalıĢan kadınları, geçici iĢ yapanları bir araya 

getirmeyi amaçlayan küçük bir birliktir. Sendika ev üretiminde çalıĢanların piyasalara 

ulaĢımını kolaylaĢtırmıĢ olup, küçük borçlar için kredi olanakları yaratırken, yasal 

problemleri, mesleki yetersizlikleri giderecek çalıĢmalar yapmaktadır  (Disk, 2003: 48). 
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1.7.4. Portekiz, Madeira-El Zanaatkarları Sendikası   

Madeira, Portekiz‟in özerk bir bölgesidir. 1856‟dan beri el iĢleri bir sektör haline 

gelmiĢ Madeira adasında ihracatın halkası olan bu sektör, evde çalıĢan iĢçilere 

dayanmaktadır. El Zanaatkarları Sendikası 1973‟den beri faaliyetini sürdürmektedir. 

Sendikanın iĢçiler tarafından da desteklenen ilk talebi sosyal güvenlik hakkı olmuĢtur. 

El Zanaatkarları Sendikası, halen eliĢi yapanların yanı sıra saz örücülerini ve serbest 

bölgelerde tekstilde çalıĢanları da örgütlenme faaliyetlerine devam etmektedir. Saz 

örme iĢinde hem erkekler hem de kadınlar bulunmaktadır  ( Hattatoğlu, 2000:62). 

 

1.7.5.ġili-Anaclara 

 

ġili‟de 1973‟teki liberalleĢme süreci özellikle tekstil ve ayakkabı sektöründe 

ciddi krizleri beraberinde getirmiĢtir. Daha önceleri Anaclara kadın iĢçilere eğitim veren 

bir örgüttü.  Kriz sonrasında fabrikaların kapatılmasıyla örgütleyecek iĢçi kalmadığı için 

1998‟den beri ev iĢçisi kadınların örgütlenmesine yönelmiĢtir. Formel fabrikalarda iĢini 

kaybeden iĢçiler, buldukları her türlü iĢe yönelirken aile geçindirme sorumluluğu da 

yine kadınlara düĢmüĢtür  ( Hattatoğlu,2005:18). Anaclara Santiago‟da kurulmuĢ olup, 

Aralık 2000‟de ilk toplantılarını gerçekleĢtirmiĢlerdir  ( Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar 

Grubu, 2002). 

 

1.7.6. Filipinler-Patamaba  

Filipinler kırsal ve kentsel alanlarda parça baĢına çalıĢan ve kendi hesabına 

çalıĢan yaklaĢık 5 ila 7 milyon ev iĢçisi vardır. Bu çalıĢmaların çoğu ihracat sektörü için 

yapılan giyim, dikiĢ, nakıĢ ve tığ içerir. Bu ülkedeki ev iĢçilerinin örgütlenme süreci 

1980‟lerin ilk yarısında baĢlamıĢtır. 1975 yılında kurulmuĢ ve kırsal kesimdeki 

kadınların örgütü olarak ifade edilebilecek olan Yeni Filipinler Örgütü  (KABAPA).‟ya 

üye bir grup kadının 80‟lerin ilk yarısında baĢlattığı araĢtırma 1989‟da sonucunu 

ulaĢmıĢtır. Bu aslında kadınların ilk kez kendilerini kırsal kadınlar yerine “ev iĢçisi” 

olarak düĢünmelerini sağlamıĢtır. 9 ayrı bölgede 29 ev eksenli çalıĢma liderinin 

düzenlediği toplantıdan sonra evde üretim Filipinlerde yaygın bir fenomen olmuĢtur ve 
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hepsi benzer durumları, benzer ihtiyaçları paylaĢmıĢlardır. Ayrıca özellikle politikacılar 

ev üretiminde çalıĢanların toplumun geri kalanı içinde görünmez olduklarını fark 

etmiĢler ve ulusal bir örgüt kurulmasının zorunluluk olduğunu anlamıĢlardır. Sonuç 

olarak Gayri Resmi ĠĢçilerin Ulusal ağı (PATAMABA) kurulmuĢtur. PATAMABA‟nın 

amacı ev iĢçilerini ulusal ağda güçlendirmek, pekiĢtirmek ve artırmak için destek 

hizmetleri sağlamaktır. PATAMABA Filipince ve diğer bazı Filipinli dillerde eğitim 

materyalleri düzenlemektedir. Ayrıca üyelerine kendi mikro iĢletmelerini kurmak için 

veya tüccarlar ve taĢeronlardan bağımsız olarak grup içinde iĢ birliği içinde 

çalıĢmalarına yardım etmektedir  ( Renana and Tate,1996: 10). 

PATAMABA, üyelerine kooperatif kurmaları konusunda yardımcı olmakta  

teknik ve yasal yardım sağlamakta ve eğitim vermektedir. Ev iĢçilerine sosyal ve yasal 

koruma sağlanması için kampanyalar yürütmektedir. Fakat ev iĢçilerini iĢveren-taĢerona 

karĢı örgütlemeyi baĢaramamıĢtır  ( Selçuk,2002:72). 

 

1.7.7.Nepal  

 

Nepal‟de ILO‟nun “ Kadın Aile Reisli Hanelerde Serbest ÇalıĢma” konulu 

projesinin dolaylı desteğiyle bir çalıĢma söz konusudur. Proje ile kadınların ortak 

faaliyet alanlarında gruplar oluĢturulması amaçlanmaktadır. Belirli bir ortak faaliyet 

etrafından gruplar oluĢturan kadınlar, örgütsel formasyonlarını, yönetim becerilerini ve 

eylem-düĢünce analizlerini geliĢtirmeleri konusunda desteklenmektedirler. 1989‟un 

sonuna kadar her birinin 307 üyesi olan 102 grup kurulmuĢtur  ( Hattatoğlu,2000:89). 

 

1.7.8. Tayland-Pecht 

Tayland‟da hem Kuzey‟deki kırsal bölgelerde hem de Bangkok kent 

bölgelerinde uzun süren çabalar sonucu bir iletiĢim ağı oluĢturulmuĢtur. Tayland‟da 

Evde ÇalıĢan ĠĢçiler Terfi ve Eğitim Merkezi  (PECHT). diye bilinen bu ağ, 1998 

Mart‟ında kurulan Evde ÇalıĢan ĠĢçilerin Kalkınması ve Korunması Ulusal Komisyonu 

bünyesinde sendikalarla, iĢverenlerle, araĢtırmacılarla ve devlet kurumlarıyla birlikte 

çalıĢmaktadır  (Hattatoğlu,2000:89). 
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1.7.9. Hollanda Kadınlar Sendikası  

 

Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu olan FNV‟nin 19 sendikasından biri 

olan Kadınlar Sendikası, 1948‟de kurulmuĢ olmasına rağmen konfederasyon içinde oy 

hakkını bile 1982‟de elde edebilmiĢtir ve halen toplu sözleĢme yetkisi yoktur. 1985‟ten 

1992‟ye kadar destek merkezleri 10 bini aĢkın ev iĢçisiyle bağlantı kurmuĢtur. Kadınlar 

Sendikası, yürüttüğü çalıĢma ve projelerle, evde çalıĢmanın sadece tekstil sektöründeki 

göçmen kadınlara özgü olmadığını ortaya koymuĢtur  (Hattatoğlu, 2000:60 ). 

 

1.7.10.Avustralya-Tekstil, Giyim ve Ayakkabı ĠĢçileri Sendikası  (TCFUA).  

 

Avustralya, özellikle tekstil sektöründe esnek üretimin son derece yaygın olduğu 

bir ülkedir. Ġlk örgütlenme çalıĢmaları baĢladığında evde çalıĢan kadın iĢçilerin sayısı 

60 bin olarak tahmin edilirken, ancak bu tahmin 1996 itibariyle 329 bin‟e yükselmiĢtir. 

Tekstil, Giyim ve Ayakkabı ĠĢçileri Sendikası (TCFUA)‟nın verdiği bir baĢka rakam ise 

ortalama 6 fabrika iĢçisi çalıĢtıran bir iĢletmenin 200‟ü aĢkın ev iĢçisi çalıĢtırdığına 

yöneliktir. TCFUA 1986‟ya kadar ücretleri düĢürdüğü, toplu pazarlığı zayıflattığı için 

evde çalıĢmanın yasaklanmasından yana tavır koymuĢtur  ( Hattatoğlu, 2000:50). Çünkü 

evde çalıĢanlara güven duyulmazdı; ücretleri düĢürüyorlardı ve fabrika iĢçilerinin 

pazarlık zeminini aĢındırıyorlardı. Ancak, Sendika, 1986‟da politikasını değiĢtirdi; evde 

çalıĢanların yasal olarak da iĢçi sayılmaları ve koĢullarının düzeltilmesi için uğraĢmaya 

karar verdi (Disk,2003:42). Ġlk amacına ulaĢmıĢ ve yasal düzenlemeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 1987‟de Avustralya Ġstatistik Bürosu tarafından pilot araĢtırma 

gerçekleĢtirilmiĢtir (OECD,unknown:21). Ġkinci aĢamada ise evde çalıĢmanın aynı 

zamanda yoğun bir Ģekilde göçmen emeği de barındırdığından hareket edilmiĢtir. 

Dolayısıyla evde çalıĢanları bilgilendirirken 14 ayrı dilde broĢürler hazırlanmıĢ, 

telefonla acil bilgi veren hattında çok dilli olmasına dikkat edilmiĢtir  (Hattatoğlu,2000: 

51). 
 

1990 yılında sendika evde çalıĢanlara diğer üyelerle aynı muamelenin 

yapılmasına karar vererek kampanyayı sona erdirdi. Sonuç olarak evde üretimde 

çalıĢanlar ile sendika arasındaki iliĢkiler zayıflamıĢtır. 1993‟te Hükümet sanayi 

geliĢtirmek için yasaların hafifletilmesi yönünde kararlar almıĢlardır. Zincirin ucundaki 
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evde çalıĢanlar uzun süreli çalıĢmalar sergiliyorlardı ve iĢverenler yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmiyorlardı, evde çalıĢanlarda yasalardan habersizdi. 

Sendika 1994‟te evde çalıĢanları bilgilendirme kampanyası düzenlemiĢtir  (Disk, 

2003:43,44).  

1997 yılında Avustralya Moda Sanayii ĠĢverenleri ile Sendika arasında “ Evde 

ÇalıĢan ĠĢçiler Uygulama Yasası” görüĢülüp karara bağlanmıĢtır. Firmalar kendi 

markalarını üreten evde çalıĢan iĢçilerin asgari ücret almalarını, ek yardımı ve 

Sendika‟nın çalıĢma koĢullarını takip etme yetkisini kabul etmiĢlerdir. Avustralya‟daki 

Mükemmel bir model sunan “ Evde ÇalıĢan ĠĢçiler Uygulama Yasası‟nın” dünyada 

hiçbir benzeri yoktur. Ayrıca yasa ne kadar mükemmel olursa olsun uygulanmak için 

gücün Ģart olduğunu gösteriyor  ( Disk,2003:45,46). 

Avustralya‟da evde çalıĢanların haklarını korumak için yapılan mücadeleler 

sonucunda elde edilen reformlar çok önemlidir. Yedi eyaletten dördünde konfeksiyon 

sektöründe evde çalıĢanların yasal iĢçilik hakları ve bir eyalette evde büro iĢi yapanların 

ve taksi Ģoförlerinin yasal iĢçilik hakları kabul edilmiĢtir  ( Disk, 2003:46). 

 

1.7.11. Madeira NakıĢ ĠĢçileri Sendikası  (Portekiz) 

 

Madeira Portekiz‟in özerk bir bölgesi olup, nakıĢ iĢlenerek turistlere ihraç edilen 

çarĢaf ve giysilerin üretildiği bir merkezdir. NakıĢ ĠĢçileri Sendikası 1937‟den beri 

faaliyet göstermektedir. Evde çalıĢanları örgütlemeye 1975‟de kadınların yönetime 

seçilmesiyle baĢlanmıĢtır  (Hattatoğlu,2000:62). 

1979 yılında sosyal güvenlik hakkının elde edilmesiyle ilk önemli kazanımlarını 

elde etmiĢlerdir. Sendikanın faaliyetleri sayesinde yasa değiĢikliğine gidilmiĢ ve hem 

emeklilik hem hastalık izni hakkı tanınmıĢtır. NakıĢ ĠĢçileri Sendikası Homenet‟in 

üyesidir  ( Disk, 2003:48). 
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1.7.12. Ġtalya- FILTEA  

Ġtalya‟da tekstil ve giyim iĢçileri sendikası 1990‟lı yıllarda örgütlenmeye 

baĢlamıĢtır. CGIL konfederasyonuna üye Tekstil Sendikası  (FILTEA).‟nın ayakkabı 

sektöründe evde çalıĢanları sendikaya üye yapmak üzere yürüttüğü çalıĢmaların bir 

sonucudur. FILTEA, küçük iĢletmelerdeki örgütlenmesini ev iĢletmelerinde 

yoğunlaĢtırmıĢtır. ĠĢçilerin sendikaya üye olmalarının nedeni yasal haklarını 

öğrenmektir. Düzenlenen gezi gibi sosyal faaliyetler de teĢvik edici olmaktadır.( Selçuk, 

2006:72).  

1.7.13.Ġngiltere-Evde ÇalıĢanlar Ulusal Grubu  (TNGH) 

Ġngiltere‟de sendika çalıĢmaları 1980‟li yıllarda baĢlamıĢtır. 1981‟de yapılan bir 

araĢtırma 229.790 kadının evde çalıĢtığını göstermektedir. Ülkede evde çalıĢan kadınlar 

arasında örgütlenmeler enformeldir. Manchester, Leeds, Yorkshire gibi merkezlerde 

gruplaĢmalar yoğunlaĢmaktadır  ( Hattatoğlu, 2000). 

West Yorkshire geleneksel olarak, yünlü tekstil endüstrisinde ünlüdür. 

Ġngiltere‟de West Yorkshire ÇalıĢma Birimi  (WYHU). istihdam hakları ve kadın 

iĢçilerin örgütlenmesinde yeni yollar arayan bir grup kadın tarafından 1988 yılında 

kurulmuĢtur. Ev iĢi üzerine Bradfort Üniversitesi‟nde araĢtırma yapılmıĢtır. Fakat 

örgütlenme amacına ulaĢamamıĢ ve ev iĢçileri ile çok az temas kurulmuĢtur. West 

Yorkshire bölgesinde ev iĢçilerinin büyük çoğunluğu kadın ve genç çocuktur. Birimin 

ilk amacı kadınları görünür yapmaktır. 1990 yılından bu yana ev iĢçilerini organize eden 

bir çok grup arasında yer almıĢtır  ( Renana and Tate,1996: 9). Bu grupların çalıĢmaları 

sadece yerel düzeyle sınırlı değildir. Ülke çapında kampanya ve lobi faaliyetleri 

yapılmaktadır. Ayrıca gruplar bir araya gelerek The National Group on Homeworking     

( Evde ÇalıĢma Ulusal Grubu).‟nu oluĢturmuĢtur. Ulusal grup 1998 yılında evde 

çalıĢanlar için asgari ücret yasasının yürürlüğü konulmasını sağlamıĢtır. ġuan 1996‟da 

ILO‟nun çıkardığı “Evde ÇalıĢma Hakkında SözleĢme”nin kabulü için mücadele 

verilmektedir  ( Hattatoğlu,2000: 53). 
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1.7.14.Kanada- Evde ÇalıĢanlar Örgütü  (HWA) 

ILGWU  ( Uluslararası Kadın Giyimi ĠĢçileri Sendikası)., sadece Kanada‟da 

değil ayın zamanda ABD‟de faaliyet gösteren bir sendikadır. Sendika evde çalıĢmanın 

yasaklanması için mücadele vermiĢtir. Ancak Kanada‟da evde çalıĢmanın yasal 

olmasından dolayı 1999 yılında “Homeworkers Association”  (HWA, Evde ÇalıĢanlar 

Örgütü).‟nün kurulmasına öncülük etmiĢtir. 1993 yılında evde çalıĢan iĢçiler için sağlık 

sigortası uygulaması baĢlatılmıĢtır. Toplu sözleĢme imzalama yetkilerinin 

olmamasından dolayı , evde çalıĢanlar UNITE isimli bir sendikada birleĢmiĢlerdir  

(Hattatoğlu,2000:57). 

1.7.15.ABD-ÇeĢitli Kooperatifler 

  Zanaatkarlar Örgütü, AppalaĢlı Örgücüler ve Desenli Yorgan Yüzü Ġmalatçıları 

Kadın Zinciri gibi kooperatifler Amerika BirleĢik Devletleri‟nde evde çalıĢanlara 

yönelik örgütlenme faaliyetlerini yürütmektedirler  (Hattatoğlu, 2000:58).  

Ayrıca Dünya‟da ev hizmetlerini örgütleyen  Brezilya‟nın Kuzey Doğusunda 

örgütlü olan UWDE ve Namibya‟da örgütlü olan NDAWU gibi birkaç iĢçi 

sendikasından bahsedilebilir  ( Selçuk,2006:72). 

 

1.8. Uluslararası Düzeydeki ÇalıĢmalar  

1.8.1.Homenet-Uluslararası Ev Eksenli ÇalıĢan ĠĢçiler Ağı 

 

Asya, Afrika ve Avrupa‟da evde üretimde çalıĢanların örgütlenmelerinden doğan 

Homenet, 1995-1996 yılları arasında ILO‟nun evde üretimde çalıĢanlar için bir 

sözleĢme benimsemesi için bir kampanya yürütmüĢ ve kampanyanın baĢarıya 

ulaĢmasıyla evde üretimde çalıĢanların uluslararası olarak tanınmalarını sağlamıĢtır.  

Homenet‟in amaçları;  

 Evde üretimde çalıĢan iĢçiler ve bu iĢçilerin kendi örgütleri kadar, doğrudan 

veya dolaylı olarak bu alanda çalıĢma yapan sivil toplum kuruluĢları, 
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kooperatifler, sendikalar, araĢtırmacıların, kadın gruplarının da içinde yer 

alacağı bir uluslararası ağ oluĢturmaktır. 

 Evde üretimde çalıĢan iĢçilerin çalıĢma koĢullarının daha iyiye götürülmesi için 

kampanyaları koordine etmek, 

 Üyelere ve diğer örgütlere ev üretimi konusunda bilgi toplamak, 

 Evde üretimde çalıĢan iĢçilere teknik yardım sağlamak  (Haritalama El    Kitabı, 

2002).  

Bu düĢüncelerle kurulan Homenet‟in her kıtadan üyesi vardır. Homenet‟in 

rolünün tanınması dünya çapında 250 milyon evde üretimde çalıĢan iĢçinin hakları için 

düzenlenen uluslararası kampanyalar sırasında olmuĢtur. 1999 yılında bir çok ülkede 

sözleĢmenin onaylanması konusunda ilerleme kaydetmiĢtir. Ayrıca Homenet ILO ve 

üye ülkelerdeki evde üretimde çalıĢan iĢçilerin sosyal güvenliği için kampanyalara 

öncülük etmiĢtir. Homenet kırsal alanda nakıĢçı gibi zanaatkar evde üretim çalıĢanları 

için ağlar oluĢturarak ve pazarlama bağlantıları kurarak yardımcı olmaktadır  

(http://www.sewa.org/).  

Homenet‟te 4 üyelik çeĢidi vardır;  

1) Evde üretimde çalıĢanların örgütlenmeleri 

2) Türkiye‟de Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu‟nun da dahil olduğu 

ana faaliyet alanı ev üretimi olan örgütlenmeler. 

3) Sendikalar, kalkınma projelerini yürüten örgütler gibi evde üretiminin 

örgütlenmesini destekleyen kuruluĢlar.  

4) Evde üretimde çalıĢanların örgütlenmelerine katkı sağlayan bireylerdir  

(Haritalama El Kitabı,2002:12).   

Homenet‟te yatay ve dikey olmak üzere 2 çeĢit haritalama yöntemi vardır. Yatay 

haritalama yönteminde bir alanda ya da sektörde evde üretimde çalıĢanların çalıĢma 

Ģartlarını ve sorunları araĢtırılır. Yatay haritalamada “kartopu” yöntemi kullanılarak, 

evde üretimde çalıĢan kadından bir baĢkasına ulaĢarak evde üretimde çalıĢan kadınların 

görünür kılınması ve örgütlenmesi için uğraĢılmaktadır. Dikey haritalama yönteminde 

evde üretimde çalıĢan kadınların üretim zincirini keĢfetmek, uluslararası büyük 

Ģirketlerin haklarına uymak için bilgilendirmek amacı vardır. 2001 yılında yatay ve 
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dikey haritalama el kitapları tüm üyelerinin kullanımına sunulmuĢtur. Haritalama el 

kitaplarının amacı evde üretimde çalıĢan kadın gruplarını, yerel örgütleri 

örgütlenmelerini sağlamak, evde üretimde çalıĢanlara örgütlerini ve çalıĢmalarını 

geniĢletme imkanı sağlamaktır  ( Haritalama El Kitabı,2002:6).  

     1.9. Türkiye’de Örgütlenme ÇalıĢmaları  

Türkiye‟de evde üretimde çalıĢan kadınlar bir örgütlenme süreci içindeler. 

Homenet‟e üye olan çeĢitli gruplar halinde ama ortaklık içinde çalıĢıyor, öncelikle 

görünürlük kazanmaya, iĢin ve gelirin düzensizliğini aĢmak için dayanıĢma oluĢturmaya 

uğraĢıyorlar. Sendikalarla çeĢitli görüĢmeler yaparak ve sendikaları kendi çalıĢmalarına 

davet ediyorlar  ( Disk, 2003: 25). Homenet aracılığıyla, Türkiye‟de evde üretimde 

çalıĢan kadınlar SEWA ile temas kurmuĢlardır. 1999 yılında SEWA‟nın iki 

organizatörü Türk ev eksenli iĢçiler, hükümet görevlileri, sivil toplum kuruluĢları ve 

akademisyenlerin bulunduğu ulusal bir toplantı düzenlenmiĢtir. Türkiye‟de kentsel ve 

kırsal alanlarda bir çok ev iĢçisinin olduğu açıktır. ĠĢçiler çevrelerinde örgütlenmeye 

baĢlamıĢlardır  (http://www.sewa.org/). 

1.9.1. Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Grubu  

Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu 1999 yılında ev üretiminde çalıĢan 

kadınları örgütlemek amacıyla bir atölye çalıĢması sonucunda kurulmuĢtur. Evde 

üretimde çalıĢan kadınların emeklerini görünür kılmak amacıyla kurulmuĢ enformel bir 

gruptur. Avcılar Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Küçük Sanat Kooperatifi ev üretiminde 

çalıĢan ilk kadın kooperatifidir. Ġlk kez bu kooperatif ile formel, yasal bir örgütlenmeye 

geçilmiĢ ve kiĢilik kazanmıĢtır  ( Disk,2003:53).  

Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Grubu evde üretimde çalıĢan kadınlarla ağları 

üzerinden bağlantı kurarak örgütlenmelerini ortak hedefler ile yan yana gelmelerini 

sağlamaktadır. Homenet‟e de üye olarak dünya çapında birbirinden haberdar olan, 

deneyimlerini paylaĢan, kimi zaman ortak çalıĢmalar yürütebilen evde üretimde çalıĢan 

kadınların görünmeleri için destek vermektedir  ( Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma 

Grubu, 2001).  
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Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu‟nun politikası; geliĢtirme, 

örgütleme, eylem ve araĢtırma, yaygınlaĢma, bölgesel-yerel ve uluslararası düzeyde ev 

üretiminde çalıĢan kadınların aralarında iletiĢim ve dayanıĢmasını sağlamak amacıyla 

faaliyetler sürdürmektir.  

Bu yönlü çalıĢmaları evde üretimi görünür kılmak ve bu alanda ülke politikaları 

geliĢtirme açısından önemli deneyimler de barındırmaktadır. 2005‟de Ev Eksenli 

ÇalıĢan Kadınlar I. Ülke Konferansı , 2006 Ağustos ayı itibariyle baĢlattıkları “ Bağımlı 

Ev Eksenlilere Yönelik Asgari Ücret” kampanyası da bu yöndeki adımlardır. Zira Ev 

Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu‟nun en büyük katkısı Türkiye‟de evde 

üretimde çalıĢmanın ve çalıĢanların görünürlüğünü sağlamaları ve bu alanın sorunlarını 

tartıĢmaları ve örgütlenmelerini sağlamaktır  ( Disk,2003: 52). 

           1.9.2.Avcılar Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Küçük Sanat Kooperatifi  

Avcılarda evde üretim yapan sekiz kadın, Haziran 2002‟de Avcılar Ev Eksenli 

ÇalıĢan Kadınlar Kooperatifini kurdular. Ev üretiminde çalıĢan kadınların maruz 

kaldıkları sömürü mekanizmasının önemli bir halkası olan aracıları  (taĢeronlar). 

ortadan kaldırmayı baĢarmıĢlardır. Genellikle aracıların getirdiği iĢleri yapan kadınlar 

asıl iĢverenin kim olduğunu, aynı iĢi yapan diğer kadınların ne kadar kazandığını 

bilmiyor, aracıyla ücret pazarlığı yapamıyorlar. Aracı ise iĢverenden aldığı ücretin 

önemli bir bölümüne el koyuyordu  (Referans,2008). 

1.9.3. KuĢtepe Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Kooperatifi 

Avcılar Kooperatifi modelinden hareketle kurulan KuĢtepe Ev Eksenli ÇalıĢan 

Kadınlar Kooperatifi, aslında bir mezuniyet tezinin pratiğe dönüĢmüĢ hali olarak 

baĢlamıĢtır. “ Kadınlar, KuĢtepe‟de nasıl üretici olabilir?” sorusuna cevap arayan Bilgi 

Üniversitesi‟nden dört öğrencinin çabalarıyla kurulan kooperatifin toplam 8 üyesi 

bulunmaktadır. KuĢtepeli kadınlar, Avcılar‟daki hemcinsleri gibi türlü zorlukları aĢarak 

değil, sadece imza atarak kooperatif sabihi olmuĢlardır. Kurucu üyeler Kooperatife kira 

ödemediklerini, kuruluĢ aĢamasında da hiçbir masraf yapmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

KuĢtepe Kooperatifi ġiĢli Belediyesi‟nden destek almaktadır  (Aksiyon,2005).  



 
 

23 

1.9.4.ÖdemiĢ Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Küçük Sanat Kooperatifi 

Ġzmir‟in ÖdemiĢ Ġlçesi‟nde ilçedeki kadınların çoğunun evlerinde eĢsiz 

güzellikte iğne oyaları ve ipek iĢlemeleri yaptığını ama bunları pazarlamaması 

nedeniyle Asuman Karakayaoğlu, 6 arkadaĢı ve Belediye ve Madeni ĠĢler Odası‟nın da 

yardımıyla ÖdemiĢ Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Küçük Sanat Kooperatifi‟ni kurdu. Biri 

kooperatif, diğeri de atölye binası tahsis etti. Kooperatifin adı kısa sürede duyuldu. 

Dünya Bankası 48 milyarlık destek verdi. Karakayaoğlu bu parayla atölye açacaklarını 

ve atölyede çalıĢanların hepsinin sigortasının olacağını söylemektedir  ( Milliyet,2005).  

1.9.5.Kozadan Ġpeğe Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Kooperatifi  

Kozadan Ġpeğe Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Kooperatifi 2007 yılında evde 

üretimde çalıĢan 23 ev kadınının yoksullukla mücadele etmek için kurdukları bir kadın 

kooperatifidir. Kooperatif, evde üretimde çalıĢan kadınların emeklerini görünür kılmak, 

kadınlar ile iĢverenler arasında yer alan, kadın emeğini sömüren aracıları ortadan 

kaldırmak, evde üretimde çalıĢan kadınlara sürekli iĢ ve gelir sağlamak, ev üretiminde 

çalıĢmada yaygın olan kayıt dıĢı istihdamı azaltmak, ekonomik ve sosyal hakları iliĢkin 

farkındalık yaratmak, kamu politikalarını etkilemek, diğer ev üretiminde çalıĢan 

kadınlarla iletiĢim kurmak ve çözüm yolları bulmak için kurulmuĢtur.  Kooperatifin 

temel ilkeleri dayanıĢma, adil bölüĢümdür. Ankara‟nın çeĢitli ilçe ve semtlerinde 

yaĢayan kadınlar; ÇağdaĢ Kadın ve Gençlik Vakfı‟nın “ Kadınların Ekonomik YaĢamda 

ġanslarını Artırma” projesi çerçevesinde bir araya gelmiĢ ve Kozadan Ġpeğe Kooperatifi 

adı altında evde üretimde çalıĢan kadınlar grubunu oluĢturmuĢlardır.  

Kooperatif kurulduktan sonra evde üretimde çalıĢan kadınların sorunlarına 

çözüm yolu bulmak için imza toplanmıĢ ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na 

iletilmiĢtir  (http://kadinkooperatifi.blogcu.com/). 

 

 

 

http://kadinkooperatifi.blogcu.com/
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1.9.6.Evde Üretimi Destekleyen Diğer Kadın Grupları 

Evde üretimde çalıĢanlara destek olmak amacıyla kurulmuĢ kooperatifler dıĢında 

tüzel kiĢilik elde etmemiĢ fakat düzenli olarak çalıĢarak baĢarılı çalıĢmalar ortaya 

çıkarın gruplarda vardır.  

Muğla Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Pazar Grubu 2002 yılında bir araya gelen 

kadınların oluĢturduğu pazar grubu, o günden bu yana iĢ yapma deneyimi kazanmaya 

çalıĢmıĢ ve aĢama kat etmeden tüzel kiĢilik kazanmayı tercih etmemiĢtir. Bir diğer grup 

Aydın‟da faaliyet göstermektedir. Bir diğer grup ise Sivas‟ta. Türkiye‟nin yaklaĢık 20 

ayrı yerelinde ev üretiminde çalıĢan kadın grupları vardır  (Hattatoğlu, 2006:1 ).  

1.10. Evde Üretimin Hukuksal Boyutu 
  

1.10.1. ILO ve Üretiminde ÇalıĢanlar  

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü ya da ILO ülkelerdeki çalıĢma yasalarında ve bu 

alana iliĢkin uygulamalarda standartları geliĢtirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla 

kurulan kuruluĢtur. Merkezi Ġsviçre‟nin Cenevre kentindedir. Türkiye, 1932‟de Milletler 

Cemiyeti‟ne katılmakla kuruluĢun üyesi olmuĢtur. ILO 1919‟da Versailles BarıĢ 

AnlaĢması uyarınca kurulmuĢ ve 1946 yılında BM‟nin uzmanlık kuruluĢu olmuĢtur. 

ILO uluslararası çalıĢma standartlarını sözleĢmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade 

etmektedir. Bu sözleĢme ve tavsiyeler temel çalıĢma hakları, örgütlenme hakkı, toplu 

pazarlık, zoraki emeğin ortadan kaldırılması, fırsat eĢitliği ve çalıĢma hayatı ile iliĢkili 

diğer konularda asgari standartlar koymaktadır. Bağımsız iĢveren ve iĢçi örgütlerinin 

geliĢimini teĢvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danıĢma hizmetleri vermektedir  

(http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm).  

ILO, enformel sektörle 1970‟li yılların baĢlarından beri ilgileniyor. ILO‟nun 

yaptığı çalıĢmaların en önemli amacı dünyadaki geliĢmeleri görebilmek ve çalıĢanların 

ILO standartlarından daha doğru, daha sağlıklı bir Ģekilde yararlanması imkanını 

sağlamaktır.  

ILO sözleĢmelerinin farklı ülkelerde uygulanması için yeterince esnek olması 

gerekir çünkü sözleĢmeler uluslararası hukukun gücüne sahiptir. Önerilen ev iĢçileri 
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sözleĢmesi ile süreç 1990 yılında baĢlamıĢtır. SEWA liderliğinde ev iĢçilerinin koĢulları 

hakkında toplantı yapılmıĢ. 1993 yılında yönetim kurulu uluslararası standart 

belirlemede tartıĢma gündemine ev iĢini koymayı kabul etmiĢtir. Uluslararası Gıda 

ĠĢçileri Sendikası ilk olarak ev iĢi konusunu ele almıĢ ve sözleĢmeyi yürekten 

desteklemiĢtir. Kendi sektöründe çok büyük sayıda ev iĢçisi bulunduran Uluslararası 

Tekstil, Hazır Giyim ve Deri ĠĢçileri Federasyonu (ITGLWF). sözleĢmeye destek 

vermiĢtir  (Jhabvala and Tate,1996:14).  

Evde üretim ile ilgili olarak uluslararası alanda getirilen düzenlemelerden 

ILO‟nun evde üretimde çalıĢanlarla ilgili özel sözleĢmesi ve tavsiye kararı ilk sırada yer 

alır. 1996 yılında kabul edilen 177 sayılı “Evde ÇalıĢma SözleĢmesi” ve 184 sayılı 

Tavsiye kararıdır. Bugünkü adı Avrupa Birliği Komisyonu olan ve dönemin “ Avrupa 

Toplulukları Komisyonu” tarafından 1998 yılında 177 sayılı SözleĢme‟nin üye 

topluluklar tarafından onaylanmasına iliĢkin bir Tavsiye Kararı‟nı kabul etmiĢtir. Bu 

tavsiye Kararı‟nda 177 sayılı SözleĢme‟yi onaylamamıĢ üye devletler, SözleĢme‟yi 

onaylamaya davet edilmiĢtir  ( Metin,2011: 104). 

SözleĢme 16.06.2011 tarihinde kabul edilmiĢ ve imzaya açılmıĢtır. Evde 

üretimde çalıĢanların görünmez oldukları, genellikle göçmen ya da bazı haklardan muaf 

ülke vatandaĢları tarafından yapıldığı ve diğer türden insan hakları ihlallerine maruz 

kaldığı tespit edilmiĢtir. Ev iĢçilerinin haklarını tam anlamıyla kullanabilmeleri için 

genel ve özel standartların talep edilebilmesine imkan veren ilgili özel koĢullarda kabul 

edilmiĢtir. Tablo-1.1‟de görüldüğü gibi Türkiye henüz sözleĢmeyi imzalamamıĢtır.  

SözleĢmenin amacı doğrultusunda;  

Madde-1  

a) Ev iĢi, evin belirli bir mensubu ya da tüm ev ahalisi için evde icra edilen 

iĢleri ifade eden bir terimdir; 

b) Ev ĠĢçisi, iĢçi-iĢveren iliĢkisi dahilinde, ev iĢleri ile uğraĢan kiĢileri 

tanımlayan bir terimdir; 

c) Ev iĢleri ile ara sıra ya da geliĢigüzel meĢgul olan ve ilgili iĢi mesleki bir 

temele dayalı olarak icra etmeyen bir kiĢi, ev iĢçisi değildir.  
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Tablo-1.1. ILO SÖZLEġMELERĠ VE TAVSĠYE KARARLARI 

  ILO 

Kabul 

Tarihi 

Türkiye’nin 

Onaylama 

Tarihi 

SözleĢme 29 No‟lu Zorla ÇalıĢtırma SözleĢmesi 1930 1998 

SözleĢme 87 No‟lu Sendika Özgürlüğü ve SendikalaĢma Hakkının 

Korunması SözleĢmesi 

1948 1993 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

98 No‟lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı SözleĢmesi 

91 No‟lu Toplu AnlaĢma Tavsiye Kararı, 1951 

1951 1966 

SözleĢme 105 No‟lu Zorla ÇalıĢtırmanın Kaldırılması SözleĢmesi 1957 1960 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

111 No‟lu Ayrımcılık  ( ĠĢ ve Meslek). SözleĢmesi 

111 No‟lu Ayrımcılık  ( ĠĢ ve Meslek). Tavsiye Kararı, 

1958 

1958 1966 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

122 No‟lu Ġstihdam Politikası SözleĢmesi 

122 No‟lu Ġstihdam Politası Tavsiye Kararı,1964 

1964 1976 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

 

156 No‟lu Aile Sorumlulukları Olan ĠĢçiler SözleĢmesi 

123 No‟lu Ġstihdam  ( Aile Sorumlulukları Olan Kadınlar 

Tavsiye Kararı 

 

1981 Türkiye 

Onaylamadı 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

138 No‟lu Asgari Yas Sözlesmesi 

146 No‟lu Asgari Yas Tavsiye Kararı, 1973 

1973 1998 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

175 No‟lu Kısmi Süreli Çalısma Sözlesmesi 

182 No‟lu Kısmi Süreli Çalısma Tavsiye Kararı 

 

1994 

 

Türkiye 

Onaylamadı 

SözleĢme 

Tavsiye Kararı 

177 No‟lu Ev Eksenli ÇalıĢma SözleĢmesi 

184 No‟lu Ev Eksenli ÇalıĢma Tavsiye Kararı 

 

1996 

 

Türkiye 

Onaylamadı 

Kaynak:  http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/areas/cilosoz.pdf 

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/areas/cilosoz.pdf
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SözleĢme evde çalıĢan iĢçilerin kimler olduklarını ve hangi iĢçilik haklarından 

yararlanmaları gerektiğine açıklık getirmiĢtir. SözleĢmeye göre evde çalıĢanlar, 

iĢyerinde değil, kendi evlerinde veya kendi belirledikleri baĢka herhangi bir yerde, 

özelliklerini iĢverenin belirlediği bir mal ya da hizmeti üreten, para karĢılığında, bir 

iĢverene bağlı çalıĢan iĢçilerdir  (Disk, 2003:23).  

ILO‟ya üye bir çok ülke evde üretim ile ilgili olarak kendi ulusal mevzuatında 

farklı bir çok düzenleme getirmiĢtir. Arjantin, Almanya, Fas, Hindistan, Hollanda, 

Ġsviçre, Ġtalya, Japonya, Küba, Macaristan, Norveç, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya 

Federasyonu, Uruguay gibi ülkeler özel yasa düzenlemelerinde bulunmaktadırlar. 

Bolivya, ġili, Ekvator, Salvador, Meksika, Ġspanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde ev 

üretiminde çalıĢanlar normal iĢçi statüsünde kabul edilmektedir  ( Metin,2011: 105).  

1.10.2.Türkiye’de Evde Üretimin Hukuksal Boyutu  

 Türkiye‟de ithal ikameci modelden ihracata dayalı büyüme modeline 

geçilmesiyle 1980‟li yıllardan itibaren evde üretimin yaygınlaĢtığı görülmektedir. 

Konfeksiyon, dokuma gibi ucuz emeğin önemli olduğu sektörler dıĢa açılmada önemli 

bir fırsat yakalamıĢlardır. Ucuz iĢgücü ile birlikte Ankara, Ġstanbul, Ġzmir gibi Ģehirlerde 

konfeksiyon firmaları küçük yerel atölyeler ve eve iĢ verme sistemini kullanmaya 

baĢlamıĢlardır  (Metin, 2011:116).  

818 sayılı Borçlar Kanunu‟nun “ Parça ve Götürü ĠĢte Mesuliyet” baĢlıklı 

bölümünün 322‟inci maddesinde evde çalıĢanında iĢçi sıfatı taĢıdığı belirtilmektedir. 

1475 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun “Ġstisnalar” bölümünün 5‟inci maddesinin 3‟üncü fıkrasında 

“ Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde 

ve el sanatlarının yapıldığı işlerde” çalıĢanlarının Kanun kapmasının dıĢında olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca 1971 tarihli ĠĢ Kanunu‟nun değiĢtirilen hali olan 22.05.2003 

tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nda “ Bir ailenin üyeleri ve 3’üncü dereceye kadar 

hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının 

yapıldığı işlerde” ĠĢ Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Her iki 

Kanun‟da da evlerde yapılan iĢlerin kapsamının neler olduğu ve el sanatlarıyla yapılan 

iĢlerin hangileri olduğu konusu açıklanmamıĢtır  ( Metin, 2011:118). 



 
 

28 

1.10.3. Evde Üretimde ÇalıĢanların Yasal Statüleri 

Evde üretimde çalıĢanların karĢılaĢtıkları en temel sorun, bu kiĢilerin hukuksal 

olarak iĢçi mi, serbest çalıĢan mı, yoksa bunlardan ayrı bir grup mu olduklarının belli 

olmamasıdır. Bu belirsizliğin temelinde yatan en önemli sebep ise ev üretiminde 

çalıĢanlarla bu kiĢilerin iĢ yaptıkları firma ya da kiĢi arasında bağımlılık iliĢkisinin 

olmamasıdır  (Metin,2011:106).  

Kayıt dıĢı ekonominin temel belirleyici özelliği iĢin istikrarsız doğasıdır. 

Ġstihdam kalıcı değildir ve genelde iĢçiler sosyal güvenlik açısından sigortasızdır. 

Ayrıca bu, iĢyerinin dağınık doğası olarak ima edilebilir, ciddi boyutta eksik istihdamın 

yansıması ve genellikle birden fazla iĢvereni tanımlamada zorluk olabilir. Çoğu 

durumda, kurum küçük ve tescilsizdir  (Sinha,2006:11). 

Evde üretimde çalıĢana parça baĢına para verilmesi ilkesi de tipik iĢçi-iĢveren 

iliĢkisine uymamaktadır. Çünkü parça baĢı üretimde iĢçi, yaptığı iĢin sonucundan 

sorumludur. Oysa iĢ sözleĢmelerinde iĢçiye, parça baĢına ücretle çalıĢsa bile, ortaya 

çıkan sorunlu ürün sebebiyle bir borç yüklenmemektedir. Evde üretimde çalıĢmadaysa, 

iĢçi, parça baĢı üretim yapıyorsa üretim sonucunda üründe ortaya çıkacak tüm 

olumsuzluklardan sorumludur  (Metin,2011:106). Örneğin hammadde yağmur gibi doğa 

olaylarından zarar görse dahi, iĢçiler kendi zararlarını karĢılarlar  (Sinha,2006:11). 

Ev üretiminde çalıĢma, hukuksal anlamda korunmasız kalmaktadır. Mevcut 

“iĢçi”, “iĢyeri”, ve “iĢ sözleĢmesi” tanımları dikkate alındığında ev üretiminde 

çalıĢanların hangi statüde değerlendirileceği bir belirsizliğe girmektedir. Bu belirsizliği 

gidermek ve ev üretiminde çalıĢma sistemi altında çalıĢanların mağduriyetlerinin 

giderilmesi amacıyla söz konusu kavramlar, bazı ülke mahkemelerinde 

yorumlanmaktadır. Örneğin Belçika Yüksek Mahkemesi‟nde verilen karara göre                             

“Başka bir kişinin gözetim ve denetimi altında çalışan bir kişi özgürlüklerinden 

tamamen vazgeçmemektedir; bir kişi kendi mesleğini icra ederken, belirli ölçüde 

özgürlüğünü koruduğu bir gerçektir. Bu durum onun bağımlı çalıştığının kabulüne 

engel değildir.” hükmü ile evde çalıĢan ile çalıĢtıran arasındaki iliĢkinin iĢ iliĢkisi 

olduğuna karar vermiĢtir  (Metin,2011:107). 
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2. EVDE ÜRETĠMDE ÇALIġANLARIN KAYIT DIġI 

ĠSTĠHDAMDAKĠ ROLLERĠ 

 

2.1. Kayıt DıĢı Ġstihdamın Tanımı 

Kayıt dıĢı istihdam kendi adına ve bağımsız ya da bir iĢverene hizmet akdiyle 

bağlı çalıĢanların çalıĢmalarının veya elde ettikleri ücret ve kazançlarının, ilgili kamu 

kurum ve kuruluĢlarına hiç bildirilmemesi ya da gün sayısı veya ücret tutarı olarak eksik 

bildirilmesini ifade eder. Diğer bir ifadeyle Sosyal Güvenlik KuruluĢuna bağlı olmadan 

çalıĢma veya çalıĢtırılmadır.  

Bir ülkede iĢ piyasasına arz edilen emek toplamının tamamının veya tamamına 

yakınının istihdam edilmesi demektir. Bu sebeple birçok ülke tam istihdam yerine 

yüksek ve istikrarlı bir istihdam seviyesini kabul etmektedir  ( Zaim,1997:145). 

Keynes‟e göre tam istihdam, toplam talep artıĢının emek arzından aynı miktar 

artıĢı sağlamayacak kadar düĢük bir ücrete neden olduğu noktada sağlanır  (Zaim, 

1997:113). 

Tam istihdamın tersi olarak iĢ piyasasına arz edilen emeğin tamamının  veya 

tamamına yakınının çeĢitli nedenlerle tam olarak istihdam edilmemesidir.                         

( BaĢtaymaz,1983:253). 

Eksik istihdam bireyin tam zamanlı süreden daha az çalıĢıyor olması ve 

gerekiyorsa kendi yeteneklerine uygun daha farklı bir iĢte daha fazla çalıĢma istemesi 

durumu ya da asgari geçimini sağlayacak ücretten daha az kazanıyor olması durumudur. 

( Köhler, 2006:2). 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü IX. Uluslararası ÇalıĢma Ġstatistikçileri 

Konferansında eksik istihdamı;  (Ekin, 1995 :31). 

“ Eğer istihdamdaki bir şahıs, arzu ettiği ve yapmaya muktedir olduğu halde, halen 

çalıştığından daha fazla çalışamıyor ise, yahut bir şahıs üretimin daha gelişmiş şartları altında 

çalıştığı veya başka bir mesleğe geçtiği zaman, istihdam edilen bu şahsın geliri ve prodüktivitesi 

yükseliyorsa, bu takdirde eksik istihdam var demektir”  Ģeklinde tanımlamıĢtır.    
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2.2. Kayıt DıĢı Ġstihdamın Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri  

Formel sektör, bazı kayıt dıĢı sektör iĢletmelerinin mal ve emek piyasalarında 

yaĢanan esnekleĢme sürecinde yaĢam Ģansını arttırmak için bir araç olarak 

kullanmaktadır. Böylelikle iĢ piyasalarının uygulanmadığı, sosyal güvenlikten yoksun 

ve düzensiz sürelerle çalıĢtırılabilen, yani ucuza mal olan iĢgücü sunabilme yeteneği, 

kayıt dıĢı sektörün önemli varlık nedenlerinden biri olmaktadır  (Lordoğlu ve 

Özer,1998:5). 

ġekil 2.1.‟de görüldüğü gibi kayıt dıĢı istihdam 

 ĠĢçi maliyetlerinin yüksek olması 

 Bürokratik iĢlemlerin fazlalığı 

 Etkin denetimin gerçekleĢtirilememesi 

 Tarafların bilgilendirme ve bilinçlendirilme konularında eksikliği  

 Sosyal güvenlik hizmetlerinin yeterince cazip görünmemesi 

 ĠĢsizlik oranının yüksekliği ve istihdamın katma değerinin düĢük ve 

iĢgücünün eğitimsiz olması  

 Kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve iĢbirliği eksikliği  

 ÇalıĢma iliĢkilerinde meydana gelen değiĢmeler  

 Sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan nedenler  

 Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk ve iĢsizliğe neden olmaktadır.  
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Kaynak: Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Projesi, 2006:4 

ġekil 2.1. Kayıt DıĢı Ġstihdamın Nedenleri 

Kayıt dıĢı istihdamın etkileri;  

 Kayıt dıĢılığın etkileri, çalıĢanlar açısından kısa vadede, çalıĢanın ve 

bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin sosyal güvencesiz kalmaları, sağlık 

yardımlarından yararlanamaması, uzun vadede ise emeklilik haklarının 

olmaması, düĢük emeklilik ile karĢı karĢıya kalmaları ve iĢ gücü kaybı 

gibi durumlarla karĢılaĢmalarına neden olur.  

 ĠĢletmeler açından kayıt dıĢı iĢçi çalıĢtıranların rekabet güçlerinin 

düĢüklüğü, kayıt dıĢı çalıĢan iĢçinin herhangi bir iĢ kazası veya meslek 

hastalığında iĢverenin kötü sonuçlar ile karĢılaĢmasıdır.  

 Sosyal güvenlik sistemi yönünden aktif-pasif dengesinin bozulmasına, 

finansal açıkların artmasına ve Kurumun hazineden daha fazla yardım 

almasına neden olur.  

 Ġstatistiki sonuçlar açısından kayıt dıĢı ekonomi resmi kayıtlara 

girmediğinden kayıtlı ekonomide belirlenen ekonomik göstergeler 

gerçekte olduğundan farklı çıkmaktadır. Ġstatistiklere girmeyen sonuçlar 
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yanlıĢ bilgi vermekte ve sonuç olarak iktisadi ve mali politikalardan 

beklenen sonuçlar gerçekleĢmemektedir.  

 VatandaĢ-devlet iliĢkisi arasındaki güven iliĢkisinin zedelenmesine, kayıt 

dıĢı istihdam ile mücadele toplumsal anlaĢmayı zayıflattığı için daha çok 

kayıt dıĢılığa neden olmaktadır  (http://www.oka.org.tr/).  

2.3.Kayıt DıĢı Ġstihdam Türleri 

Kayıt dıĢı istihdam, çalıĢmaları hiç bildirilmeyenler ve çalıĢmaları eksik 

bildirilenler olmak üzere ikiye ayrılır;  

2.3.1. ÇalıĢmaları Hiç Bildirilmeyenler  

ÇalıĢmaları kamu kurum ve kuruluĢlarına hiç bildirilmeyenlerin yapmıĢ olduğu 

çalıĢmalar kayıt dıĢı istihdamın en yaygın Ģeklini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmaları hiç 

bildirilmeyenler;  

2.3.1.1.Yabancı Kaçak İşçilik 

Yabancı kaçak iĢçilik; “ Bulunduğu ülkeye vatandaĢlık tabiiyeti ile bağlı 

olmadan, mevcut yasal düzenlemelere uygun oturma, çalıĢma ve konaklama izni 

bulunmayan bireyleri ifade etmek için kullanılmaktadır.  

Türkiye‟de 1990‟lı yıllardan itibaren yabancılar iĢgücü piyasasında yer almaya 

baĢlamıĢlardır. 1960‟lı yıllarda iĢgücü ihraç eden bir ülke iken bugün yabancılar 

iĢgücünde yer almaktadır. Türk iĢgücü piyasasında bir milyon yabancının olduğu 

tahmin edildiğine göre aktif nüfusun %2‟si yabancılardan oluĢmaktadır  (Lordoğlu, 

Kıroğlu ve Tanyılmaz,2004:7).  

Ülkemizde 70 dolayında yasa, tüzük, Bakanlar Kurulu kararı, yönetmelik ve 

talimatnamede yabancıların çalıĢmalarıyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. 

Türkiye‟de yabancıların çalıĢtırılmasına kısıtlama getiren en önemli düzenleme, 

11.6.1932 tarihinde kabul edilen ve 16.6.1932 Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe 

giren 2007 sayılı “ Türkiye‟de Türk VatandaĢlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler 
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Hakkında Kanun‟dur. Bu yasa ayak satıcılığı, fotoğrafçılık, berberlik, simsarlık, 

borsalarda mübayacılık, tercümanlık ve rehberlik, inĢaat, demir ve ahĢap sanayi, bar 

oyuncu ve Ģarkıcılığı, baytarlık ve kimyagerlik gibi meslekleri yaparak bu yasağı ihlal 

edenlerin çalıĢmasına, en büyük mülki amirin talimatı ile, engel olunur ve yasaklı 

iĢlerde çalıĢtığı saptanan kiĢiler hakkında dava açılır. Öngörülen yaptırım para cezasıdır.   

(Koç,1999:5). ġekil 2.2‟de görüldüğü gibi yabancılar hem yasal yollarla hem de yasa 

dıĢı yollarla Ülkemize girebilmekte.  

Yabancıların çalıĢtırılmasına iliĢkin önemli düzenlemeler getiren diğer bir yasa, 

15.7.1950 gün ve 5683 sayılı “ Yabancıların Türkiye‟de Ġkamet ve Seyahatleri 

Hakkında Kanun‟dur  (24.7.1950 Resmi Gazete). Bu yasa‟ya göre, 

“ Türkiye’de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet 

tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet 

makamlarına bizzat ve bilvasıta müracaat etmekle ödevlidirler… İş tutmak 

maksadıyla Türkiye’ye gelen yabancılar geldikleri tarihten itibaren bir ay 

zarfında ve her halde çalışmaya başlamadan evvel ikamet tezkeresi almış 

bulunmalıdırlar”  (5683-3).  

5683 sayılı Yabancıların Türkiye‟de Ġkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 

gereğince uzun süreli vize ve ikamet almıĢ olanlar dıĢında yabancılar üç ayda bir 

Ülkemizden çıkıĢ yapıp ertesi gün tekrar giriyorlar ve 3 ay kalabilme hakkına sahip 

oluyorlardı. 1 ġubat 2012 tarihinden baĢlayarak yurt dıĢında bir gün kalıp giriĢ olanağı 

ortadan kalkıyor ve yabancının çıkıĢından 180 gün içinde 90 gün kalma hakkı veriliyor  

(http://www.calismahayati.net/index.php/143-yabanclar-hukuku/495-yabancilar-

mevzuatinda-degisiklik). 

Kanun‟un değiĢmesi ile ev hizmetlerinde çalıĢacak kaçak iĢçi sayısında artıĢ 

olacağı düĢünülmektedir. Türkiye‟de %42‟lere varan kayıt dıĢılığın önüne geçmesinin 

yanı sıra, yasa dıĢı göçün engellenmesinin hedeflendiği yeni düzenlemenin, pek çok 

sıkıntıyı da beraberinde getirebileceği düĢünülmektedir  

(http://www.kazete.com.tr/yabanci-kacak-isci-calistirmak-kolaylasiyor_20170.htm). 

 

 

 

http://www.calismahayati.net/index.php/143-yabanclar-hukuku/495-yabancilar-mevzuatinda-degisiklik
http://www.calismahayati.net/index.php/143-yabanclar-hukuku/495-yabancilar-mevzuatinda-degisiklik
http://www.kazete.com.tr/yabanci-kacak-isci-calistirmak-kolaylasiyor_20170.htm
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Nüfus 
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YasadıĢı 
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Nüfus 

YasadıĢı ÇalıĢma   YasadıĢı 

ÇalıĢma  

Aktif 

Olmayan 

Nüfus  

YasadıĢı 

ÇalıĢma  

Aktif 

Olmayan 

Nüfus 

Yasal 

ÇalıĢma  

Kaynak: Lordoğlu, Kıroğlu ve Tanyılmaz,2004: s:54 

ġekil-2.2. Yabancı Göçmelerin Bulunduğu Farklı Konumlar 

 

2.3.1.2.Çocuk İşçiler  

II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra hızla geliĢen ve küreselleĢme ile oluĢan rekabet 

ortamı sonucunda serbest piyasa ekonomisiyle ilgilenen dünya ülkeleri geliĢmiĢ 

ülkelerin merkezde olduğu ekonomiye dahil olmak zorunda kalmıĢlardır. Serbest piyasa 

ekonomisinde ayakta kalabilmenin enstrümanlarından biri olan rekabet, azgeliĢmiĢ 

ülkeler ve yeni geliĢen ülkelerin emek yoğun üretimlerine önemli bir yükleme 

yapmıĢtır. Ucuz iĢgücü maliyeti, yoksulluk içinde olan insanların ekonomiye dahil 

olmasına neden olmuĢtur. Eğitim düzeyi ve yaĢam standartları düĢük insanların 

oluĢturduğu hane halkları yaĢayabilmek için tüm bireylerini ekonomiye dahil etmeye 

baĢlamıĢtır. Çocuk olarak nitelenen küçük yaĢtakilerin ekonominin büyük bir kesiminde 

GiriĢ 

ÇalıĢma 
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istihdam edilmesi konunun önemini bir kat daha artırmaktadır  ( Küçükkalay, Dulupçu 

ve Turunç,2000:104). 

Türkiye‟de yaklaĢık olarak 42.000 çocuğun sokaklarda yaĢadığı ya da çalıĢtığı 

tahmin edilmektedir fakat gayri resmi rakamlar 80.000‟e kadar çıkmaktadır. Bu 

çocuklar genellikle çok az belediyenin sağlayabildiği daha iyi yaĢam standartları için 

Ģehirlere göç eden ailelerden gelmektedir  (http://www.unicef.org.tr/tr). 

ILO verilerine göre dünya genelinde %61‟i Asya, %32‟si Afrika ve %7‟si 

Güney Amerika‟da olmak üzere 250 milyon çocuk çok kötü Ģartlarda çalıĢtırılıyor. En 

fazla çocuk iĢçi bulunduran ülkeler arasında Hindistan ve Pakistan yer alıyor. Çocuklar 

çağdaĢ kölelik koĢullarında evlerden, çiftliklere, atölyelere kadar ağır iĢlerde 

çalıĢtırılıyor. Tahminlere göre, 75 milyon çocuk iĢçi 10 yaĢın altında bulunuyor  

(trthaber). 

Tablo 2.1.‟de dikkati çeken en önemli özellik azgeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde çocuk istihdamının yaygın olduğudur. Örneğin Pakistan‟da 5-14 yaĢtaki 

çocuklar 1/3‟ü olan 40 milyonluk kesimi oluĢturmakta, bunların 28 milyonu %72‟si 

kırsal alanlarda yaĢamakta, 3 milyon çocuk ise yine değiĢik alanlarda istihdam 

edilmektedir. Portekiz‟de ise 14 yaĢ altında çocukların 1.76‟sı istihdam edilmektedir. 

Bu rakam 27.700 olarak saptanmıĢtır. Türkiye‟de ise 14-16 yaĢ arası 11,9 milyon çocuk 

bulunmakta ve bunun 1,08 milyonu  (%8,489 iĢ hayatında, 2,8 milyonu ev iĢlerinde 

olmak üzere toplam 3,88 milyon çocuk çalıĢmaktadır. Ekonomik gerilik, eğitim 

yetersizliği, gelenekselleĢmiĢ yargıların ağırlıklı olarak etkin olduğu belirtilebilir.   

Ev üretiminde çalıĢma fakir toplumlar için ulaĢılabilir tek alternatiftir, bu 

kadınlarla sınırlı değildir aynı zamanda çocukları özellikle kız çocuklarını da içerir  

(Sinha, 2006:13). 

Evde üretim ikili bir karakter sunar. Bir yandan gelir artıĢını sağlar ve hanenin 

yeteneklerini tetikler diğer yandan, çocuk iĢçiliğine yol açarak insan geliĢimi için bir 

sınırlama haline gelerek çocukları okuldan uzak tutar. Bu nedenle iki yönlü bir 

müdahaleye ihtiyaç vardır: gelir artıĢı için üretim ve verimliliği teĢvik etmek ve diğer 

taraftan temel sosyal hizmet ve sosyal koruma sağlamak  ( Mehrotra and Biggeri, 

2002:9). 
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Tablo 2.1. Toplam ÇalıĢan Çocukların Ülkelere Göre Yüzde Dağılımı 

Ülke Yüzde Ülke Yüzde 

Cezayir 1,63 Macaristan 0,17 

Kamerun  25,25 Ġtalya 0,38 

Mısır 11,23 Portekiz 1,76 

Kenya  41,27 Arjantin  4,53 

Fas 5,61 Bolivya 14,36 

Nijerya  25,75 Brezilya  16,09 

Senegal  31,36 Kolombiya  6,22 

Uganda 45,31 Guetemala  6,22 

Zambiya  29,44 Haiti  25,30 

Zimbabwe 29,44 Meksika  6,73 

BangladeĢ 30,12 Nikaragua  4,05 

Çin  11,55 Paraguay  7,87 

Hindistan  14,37 Uruguay  2,08 

Endonezya  9,55 Türkiye  24,00 

Pakistan  17,67   

Kaynak:  ( Küçükkalay, Dulupçu, Turunç,2000:106). 
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2.3.1.3.Sosyal Güvenlik Kurumundan Gelir ve Aylık Alanlar  

Kayıt dıĢı istihdamın önemli bir boyutunu, Sosyal Güvenlik Kurumundan, prim 

karĢılığı ya da tazminat niteliğinde aylık ya da gelir elde eden ya da gelirlerinin 

kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla kendi iradeleriyle kayıt dıĢı kalmayı 

tercih eden emekliler, dul ve yetimler, maluller oluĢturmaktadır  (Karaarslan,2008:7). 

Ülkemizde emekli olan insanların bir bölümü emekli olduktan sonra baĢka 

iĢlerde sigortasız olarak çalıĢmaktadırlar. ĠĢverenler genç insanlara göre daha deneyimli 

olmaları, sigortasız ve düĢük ücretle çalıĢmayı kabul etmelerinden dolayı bu insanları 

tercih etmektedirler  ( Tunç, 2007 :22). 6 Mayıs 1986 sonra, SSK emeklilerine sosyal 

güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaĢı alma hem de çalıĢma olanağı 

sağlanmıĢtır.(Karaarslan,2008:7). Tablo 2.2.‟de kayıtlı çalıĢan emeklilerin oranını 

kayıtsız çalıĢanlara göre düĢük olduğunu görebiliriz.  

Kayıt dıĢında çalıĢanlar sadece emekliler olmayıp, kendi iradeleriyle kayıt 

dıĢında çalıĢan dul ve yetimlerde vardır. Ölen sigortalanın hak sahiplerine bağlanan 

ölüm aylığı, dul ve yetim aylığı alanlar aylıkları kesilmesin diye sigortasız olarak 

çalıĢmaktadırlar  (Tunç,2007:22).  

Tablo 2.2.Temmuz 2008’de Kayıt DıĢı ÇalıĢan ve Emekli Aylığı Alanların 

Muhtemel Sayısına Dair Tahminler 

Emekli aylığı alan sayısı  (SGK gerçek sayı).  5.742.000 

ĠĢgücünün dıĢında olan emekliler  (iĢgücü Anketi    (-). 2.996.000 

ĠĢgücünde olan ve emekli aylığı alan kiĢiler 2.746.000 

Tarım dıĢı iĢsizlik oranının yüzde 12.3‟ü    (-). 337.758 

ÇalıĢan emeklilerin tahmini sayısı  2.408.242 

Kayıtlı çalıĢan emeklilerin sayısı  (SGK, gerçek 

sayı).  

  (-). 486.924 

Kayıt dıĢı çalıĢan emeklilerin tahmini sayısı  1.921.318 

Kaynak: Kayıt DıĢılık, Nedenler, Sonuçlar, Politikalar, 2010:2 
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2.3.1.4. Çalışması Eksik Bildirilenler 

ÇalıĢmaları eksik bildirilenleri çalıĢmaları ücret veya gün olarak eksik 

bildirilenler ve ilk iĢlerinde kayıtlı-ikinci iĢlerinde kayıtlı olmayanlar olmak üzere ikiye 

ayırabiliriz.   

2.3.1.4.1.Çalışmaları Ücret veya Gün Olarak Eksik Bildirilenler  

 ÇalıĢanların çalıĢmalarını ücret olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlara eksik 

bildirebilmektedir. ĠĢverenler istihdam ettikleri çalıĢanlara yüksek ücret öderken, 

bildirimlerini asgari ücret üzerinden yapmaktadırlar. Ücretin eksik bildirimi ile fiilen 

alınan ücretle bildirilen ücret arasındaki tutar kadar kayıt dıĢılık söz konusu olmaktadır  

( Tunç, 2007:24). 

 2.3.1.4.2. İlk İşlerinde Kayıtlı İkinci İşlerinde Kayıtlı Olmayanlar  

 Kayıtlı çalıĢan insanlar geçim sıkıntısından dolayı ve refah düzeylerini yükseltmek 

amacıyla yasa dıĢı da olsa baĢka bir iĢte sigortasız olarak çalıĢmak zorunda 

kalmaktadırlar. Ülkemizde kayıt dıĢı çalıĢma sonucu elde edilen gelir, esas iĢte elde 

edilen geliri de katlamaktadır  ( Tunç,2007:24). 
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Tablo 2.3. Ġstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlılık Durumu 

 Toplam 

2010 Ekim 2011 Ekim 

Ücretli ve Yevmiyeli   14.069 3.709 26.4 15.241 3.823 25.1 

ĠĢveren      1.229     302 24.6 1.244    281 22.6 

Kendi Hesabına      4.532  3.086 68.1 4.659 3.063 65.7 

Ücretsiz Aile ĠĢçisi     3.142  2.900 92.3 3.341 3.069 91.9 

Toplam   22.972 9.996 43.5 24.486 10.236 41.8 

Ücretli ve Yevmiyeli        648     573 88.4    719    627 87.2 

ĠĢveren           90       58 64.4      96      56 58.3 

Kendi Hesabına     2.454  1.841 75.0  2.554  1.883 73.7 

Ücretsiz Aile ĠĢçisi      2.712   2.563 94.5  2.924  2.755 94.2 

Tarım      5.905  5.035 85.3 6.292 5.321 84.6 

Ücretli ve Yevmiyeli   13.421 3.135 23.4 14.523  3.196    22.0 

ĠĢveren     1.138    244 21.4   1.149     225    19.6 

Kendi Hesabına      2.077 1.245 59.9   2.106  1.180    56.0 

Ücretsiz Aile ĠĢçisi       430    337 78.4      417     314    75.3 

Tarım DıĢı   17.067 4.961 29.1 18.194  4.915    27.0 

Kaynak: Çiray,2012:3 

 

2.4. Evde Üretimde ÇalıĢanların Kayıt DıĢı Ġstihdamda Rolleri 

Evde üretim, her geliĢen ekonomide kayıt dıĢı sektörün önemli bir parçasını 

oluĢturur. Formel sektörü enformel sektörden ayıran bir çok öğe vardır. Formel sektör 

kapitalist iĢletme tarafından, enformel sektör aile mülkiyeti tarafından karakterize edilir, 

giriĢ kolaylığına karĢı giriĢ engelleri, sermaye yoğunluğuna karĢı emek yoğun teknoloji, 

örgün eğitim yerine örgün eğitim dıĢında kazanılan beceriler, devlet politikasına karĢı 

devlet kontrolü dıĢı, sendikalı olmaya karĢı sendikasız olmak; emek, sermaye ve ürünler 

için düzenlenmiĢ piyasalara karĢı son derece düzensiz pazarlar (Mehrotra and Biggeri, 

2002:2). 
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Enformel faaliyetler bazen kayıtlı dükkan ve ofislerde gerçekleĢtirilebildiği gibi, 

çoğunlukla evler, açık alanlar, kayıtlı olmayan dükkan ve ofisler gibi sıra dıĢı, 

kontrolsüz ve risk taĢıyan yerlere taĢınmıĢtır. Enformel istihdam iliĢkilerinin ana 

kategorileri iĢverenler, kendi hesabına çalıĢan iĢçiler, emeğinin karĢılığı ödenmeyen aile 

iĢçileri, belli bir iĢvereni olmayan iĢçiler ve alt sözleĢme iliĢkileri ile çalıĢan iĢçilerden 

oluĢmaktadır. Enformel sektördeki istihdam kategorilerinden iĢverenler çoğunlukla 

erkeklerden; düzenli ücretli iĢçiler, kendi hesabına çalıĢan iĢçiler, belli bir iĢvereni 

olmayan iĢçiler ve ev iĢçileri genellikle hem erkek hem kadınlardan oluĢmakta ve 

sırasıyla sayıları artmaktadır. Aynı zamanda ücretler ev üretiminde çalıĢmaya doğru 

ilerledikçe düĢmektedir. Bu sektör içindeki istihdam kategorilerinde ise en düĢük ücretli 

ve en az korumalı istihdam biçimi olan evde üretimde çoğunlukla kadınlar çalıĢmaktadır  

(Karakul,2010:26-28). 

Evde üretimde çalıĢan iĢçi, evlerinin içinde veya çevresinde gelir getirme 

çalıĢmalarını yürüten kayıt dıĢı ya da örgütsüz sektör içindeki, genel kategorideki 

iĢçileri ifade eder. Buna rağmen evde üretimde iĢ geniĢ bir çeĢitliliği kapsar. Evde 

üretimde taĢeron, ajan veya bir aracı, kendi baĢlarına ya da aile iĢletmelerinde serbest 

meslek sahibi olan bir iĢveren için parça baĢı iĢ yapar. Yeni ekonomilerde  (mikro-

elektronik montaj). ya da eskisinde  (dokuma halı). çalıĢabilirler. Evde üretimde 

geliĢmekte olan ülkelerde (Hindistan ve Vietnam). sınırlı değildir, geliĢmiĢ ülkelerde  

(Ġrlanda ve Hollanda). de bulunurlar. YaklaĢık %80‟i kadın olmak üzere dünyada 100 

milyonun üzerinde evde üretimde çalıĢan iĢçi olduğu ve bu sayının yarısından fazlasının 

Güney Asya‟da olduğu tahmin edilmektedir  ( Sinha,2006:10).  

Evde üretimde çalıĢan iĢçinin çalıĢma ve yaĢam koĢulları belki de en savunmasız 

olanıdır. Sokak iĢçileri ve el emeği emekçileri gibi enformel sektörün diğer bölümleri 

ile kıyaslandığında, evde üretim yapan iĢçi genellikle daha az kazanırlar. ĠĢlerin 

görünmezliği nedeniyle ekonomiye olan katkıları göz ardı edilir ve sosyal yardımlardan 

ve iĢçi haklarından mahrumdurlar. Genellikle evde üretimde çalıĢan iĢçiler dağınıktır, 

okuma-yazma bilmeyen, temsil edilmeyen ve hem ulusal veri veya programda 

görünmezlerdir. DüĢük ücret kazanırlar, kötü çalıĢma koĢulları vardır, iĢçilerin yararları 

çok az veya hiç yoktur  ( Sinha,2006:11). 
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2.4.1.Asya’da Evde Üretimde ÇalıĢanların Kayıt DıĢı Ġstihdamda Rolleri   

 Güney Doğu Asya‟da üretimin nispeten hızlı büyümesiyle enformel sektör 

mutlak anlamda büyümüĢtür. Diğer bir deyiĢle, formel imalat sektörlerinde faktörlerin 

geniĢlemesiyle Güney Doğu Asya‟da enformel sektör büyük oranda geniĢlemiĢtir. 

Güney Asya‟da tarım üretimindeki yavaĢ artıĢ, tarım gelirlerinin durgunlaĢmasına yol 

açmıĢtır, artı emek tarım dıĢı faaliyetlere itilmiĢ. Her iki durumda da, Güney ve Güney 

Doğu Asya‟da kent tabanlı enformel sektör üretim faaliyetleri büyümüĢtür aynı 

zamanda kırsal kesimde de yayılmaktadır. Bu enformelleĢmede ilginç olanı geliĢmekte 

olan ülkelerde tarım dıĢı iĢgücünün kadınlaĢmasıdır. Üretimde daha fazla kadın vardır, 

kadınlar bazı ülkelerde imalat iĢgücünün üçte birinden fazlasını oluĢturur ve bazı Asya 

ülkelerinde neredeyse bir buçuktur. (Mehrotra and Biggeri, 2002:15) 

2.4.1.1. Hindistan’da Evde Üretimde Çalışanların Kayıt Dışı İstihdamda 

Rolleri  

Kayıt dıĢı ekonominin temel belirleyici özelliği iĢin istikrarsız doğasıdır. 

Ġstihdam kalıcı değildir ve genelde iĢçiler sosyal güvenlik açısından sigortasızdır. 

Ayrıca bu, iĢyerinin dağınık doğası olarak ima edilebilir, ciddi boyutta eksik istihdamın 

yansıması ve genellikle birden fazla iĢveren için çalıĢma söz konusudur. Çoğu zaman 

iĢveren-çalıĢan iliĢkisi yoktur aslında iĢvereni tanımlamakta zordur. Çoğu durumda, 

kurum küçük ve tescilsizdir. Kadınlar kayıt dıĢı sektörde çalıĢanların önemli bir 

bölümünü oluĢturmaktadır. Sayılar ve istatistikler açısından, kayıt dıĢı ekonomi 

Hindistan‟da çok büyüktür. 1999-2002‟de toplam iĢgücünün %93‟ünü oluĢturan 370 

milyon iĢçi, tarım dıĢı iĢ gücünün %83‟üdür. Kadın iĢgücünün tarım ve tarım dıĢı 

iĢgücünün %20‟si dahil olmak üzere %32‟si kayıt dıĢı ekonominin hesaplarındadır  

(Sinha,2006:10). 

Hindistan‟da toplam iĢçilerin %97‟sini oluĢturan 118 milyon kadın iĢçi kayıt dıĢı 

ekonomi ile ilgilenmektedir. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar ve endüstri ne olursa 

olsun evde üretimde çalıĢanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluĢturmaktadır. 

Hindistan‟da sigara sarıcılarının %90‟ı kadındır. Avrupa‟da  ( Almanya, Yunanistan, 

Ġrlanda, Ġtalya ve Hollanda). Evde çalıĢanların %90‟ı, Arjantin‟de giyim ve ayakkabı 
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sektöründe evde üretimde çalıĢanların %85‟i, Güney Asya‟da 50 milyon ev iĢçisinden 

%80‟i kadındır  ( Sinha,2006:11).  

Tablo 2.4. Hindistan’da Enformel Sektör 

Hindistan’da Enformel Sektör Ġstihdamı 

 ĠĢ gücü  Yüzde olarak iĢ gücü  

Tarımsal ĠĢ Gücü 264,4 68 

Tarım DıĢı ĠĢ Gücü 124,6 32,0 

    Tarım DıĢı Formel ĠĢgücü 24,6 19,7 

    Tarım DıĢı Enformel ĠĢgücü 100,5 80,3 

Toplam ĠĢgücü 389,0 100,0  

Kaynak: Mehrotra and Biggeri, 2002:17 

Tablo 2.5. Hindistan’da Evde Üretim ve Ġstihdam 

Hindistan’da Enformel Sektör Ġçindeki Ev Üretimi, Ġstihdam 

 Toplam Kent Kır  

Toplam Enformel Sektör  100.0 43,6 56,4 

   Ev Üretimi DıĢında Sektör 64.1 48,0 52,0 

   Ev Üretimi   35.9 30.0 70,0 

   Alt Sektörler     

      Üretim 59.0 25.0 75,0 

      Ticaret ve Onarım Hizmetleri  23.5 34.0 66,0 

Kaynak: Mehrotra and Biggeri, 2002:17 

 Hindistan‟da kadınlar toplam iĢ gücünün %32.2‟sini oluĢtururken, 15-64 yaĢları 

arasında kadın nüfusu %29,4‟dür. YetiĢkin kadınlarda okuma yazma bilmeyenlerin 

oranı %45.0 ve doğurganlık oranı %4.1‟dir. Tablo 2.5‟e baktığımızda toplam enformel 

sektörün ve evde üretimde çalıĢanların kırda daha yüksek olduğunu görebiliriz. 

Hindistan ILO SözleĢmesini imzalayan 177 ülkeden biridir. Hindistan hükümeti henüz 

sözleĢmeyi onaylamamıĢ olmasına rağmen, bu amaca yönelik çeĢitli giriĢimler 

baĢlatmıĢtır. 2000 yılında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından baĢlatılan 

Ulusal DanıĢmaya göre hükümetin amacı ilk olarak gerekli altyapıyı oluĢturmak için 

ILO SözleĢmesi tarafından talep edilen Ev ĠĢinde Ulusal Politikayı kabul 
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edebilmektedir. Örgütsüz iĢçiler için mevzuat geliĢtirmek amacıyla Hukuk alanında 

mevcut mevzuatta değiĢiklik yapılması ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġkinci Ulusal 

Komisyonu sırasında teklif edilmiĢtir. BaĢka önemli giriĢim sigara saranlar refah fonu 

olup, Tamil, Nadu bölgesindeki sigara saran iĢçiler ve ev iĢçileri faydalanmıĢlardır. 

Fonun amacı tıbbi bakım, çocukların eğitimi, barınma, su temini ve dinlenme tesisleri 

sağlamaktır. Fon aynı zamanda temel sosyal güvenlik politikası uygulanması için 

mekanizmalarının tartıĢıldığı bir forum olarak hizmet vermektedir. ġu anda hükümet 

ulusal düzeyde çalıĢan ev iĢçileri için bir resmi anket baĢlatmıĢtır. Ev iĢçilerinin 

korunmasına yönelik en önemli giriĢim Hindistan‟da ev iĢçilerinden gelmiĢtir. 

SEWA‟nın amacı ev iĢçilerinin haklarını korumakta ve teĢvik etmektir. Buna ek olarak, 

Hint ev iĢçileri örgütlerini Homenet gibi uluslararası ittifaklara taĢımaktadır. Bu ağ ev 

iĢçilerinin haklarını ve amaçlarını kendi lehine ulusal politika ve mevzuatlarda 

etkilemektedir  (Mehrotra and Biggeri, 2002:62-63). 

2.4.1.2. Pakistan’da Ev Üretiminde Çalışanların Kayıt Dışı İstihdam Rolü 

Pakistan‟da enformel sektörde kırsal alanlarda ekonomik olarak aktif kadın %73 

ve erkek %68‟dir; kentsel alanlarda enformel sektörlerde çalıĢan kadınlar %61 ve erkek 

%64‟dür.  

Tablo 2.6. Pakistan’da Formel ve Enformel Sektör 

 

PAKĠSTAN        

1999 

Kırsal Kentsel  

Kadın Erkek Kadın Erkek 

Toplam Tarım 

DıĢı ĠĢçi  

100 100 100 100 

Formel  26.9 32.4 39.3 35.9 

Enformel  73.1 67.6 60.7 64.1 

Kaynak: Mehrotra and Biggeri, 2002:24 
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 Pakistan‟da evde üretimde çalıĢanlara karĢı hiçbir özel ulusal bir program bugüne 

kadar uygulanmamıĢtır. Hukuk alanında, evde üretim iĢçilerini korumak için doğrudan 

bir mevzuat olmasa da, Pakistan Anayasası uluslararası sözleĢmelerin yanı sıra böyle bir 

koruma doğru Ģekilde yorumlanarak tatbik edilebilir. Pakistan, uluslararası düzeyde Ev 

ĠĢçileri SözleĢmesi 177 (1996), ĠĢgücü Ġstatistikleri SözleĢmesi  (1985), Sosyal 

Güvenlik Hakları SözleĢmesi  (1982) gibi ILO sözleĢmelerinin üyesidir. Pakistan‟da 

evde üretim faaliyetlerinin çoğu Karaçi‟de yapılır  (Mehrotra and Biggeri, 2002-24). 

2.4.1.3. Endonezya’da Evde Üretimde Çalışanların Kayıt Dışı İstihdamda Rolü     

Endonezya, Filipinler, Güney Kore gibi ülkelerin geç kapitalistleĢen ülkelerden 

olmaları sanayi üretimindeki niteliklerini ve kadın istihdamındaki rollerini ortaya 

çıkarmaktadır. Hindistan‟da kadınlar toplam iĢ gücünün %32.2‟sini oluĢtururken, 15-64 

yaĢları arasında kadın nüfusu %29,4‟dür. YetiĢkin kadınlarda okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı %45.0 ve doğurganlık oranı %4.1‟dir.  

Tarihsel olarak, ilk olarak Doğu Asya‟da ihracata yönelik emek-yoğun üretim 

hızla büyümüĢtür  (Tayvan, Kore, Singapur, Hong-Kong)  (Mehrotra and Biggeri, 

2002:24). Ġhracata yönelik üretim geç kapitalistleĢen ülkelerde uluslararası sermayenin 

üretken yatırımlarını ucuz emek gücü arzı olan ülkelere kaydırmasıyla bağlantılıdır. 

1980‟lerde Endonezya, Filipinler, Tayland IMF‟yle imzalanan yapısal uyum 

programlarını dayattığı Ģartlar gereğince finansal kontrollerini gevĢettiler. Yeniden 

yapılanma toplumsal yaĢamda değiĢikliklere neden oldu. ĠĢsizlik, yükselen fiyatlar 

karĢısında kadınlar zor Ģartlarda ve düĢük ücretlerle çalıĢmaya baĢladılar. Ev içi  üretimi 

ile sanayi üretimine katıldılar; giyim, ayakkabı vs. ev içinde çalıĢan kadınların emeği ile 

üretilmiĢtir  ( Öztürk, 2010:107-110).  

Endonezya‟da ILO, Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı  (Danida) iĢbirliği 

ile ev iĢçilerini sosyal korumaya teĢvik etmeyi amaçlayan bir proje baĢlatmıĢtır. Bu 

proje Taylan ve Filipinler ile birlikte üç ülkenin programının bir parçası oldu. Aynı 

proje kapsamında ev iĢçilerinin temel ihtiyaçları ve Ģartlarını belirlemek için çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Örneğin “ Kırsal Kadın ĠĢçilerde DıĢ Kaynak Kullanım Sistemi” 
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eriĢim eksikliği ve üretim araçları üzerinde denetim ve kötü çalıĢma koĢullarına neden 

olan iĢçi kaynaklarını ortaya çıkarmıĢtır  (Mehrotra and Biggeri, 2002: 64). 

 Tablo 2.7‟de Endonezya‟da tarım dıĢı iĢ gücünün yarısının enformel sektörde 

olduğunu görebiliriz (Mehrotra and Biggeri, 2002: 24). 

Tablo 2.7. Endonezya’da Tarımsal ĠĢ Gücü 

Endonezya 1999 ĠĢgücü Yüzde Olarak ĠĢgücü 

Tarımsal ĠĢ Gücü 38.4 43.2 

   Tarımsal Enformel ĠĢgücü 31.6 35.6 

Tarım DıĢı ĠĢgücü 50.4 56.8 

   Tarım DıĢı Formel ĠĢgücü 25.5 28.7 

   Tarım DıĢı Enformel ĠĢgücü 24.9 28.0 

Toplam ĠĢgücü  88.8 100.0 

Kaynak: Mehrotra and Biggeri, 2002:18 

 

2.4.1.4. Tayland’da Evde Üretimde Çalışanların Kayıt Dışı İstihdamda Rolü  

Tayland‟da ev iĢçilerinin önemli bir kısmının herhangi bir sorunu yokmuĢ gibi 

hissedilir. Buna rağmen, kadınların iĢ sağlığı üzerindeki etkisinin ciddi olduğu 

bilinmektedir; eğer hane halkının sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi yerel alanlarda 

biraz daha yüksek olsaydı, mikro giriĢimciler olarak kendi iĢleri ile ilgili konularda daha 

fazla konsantre olurlardı. Sıralamada öncelikler ev ve yerel altyapıya bağlıdır, ancak ev 

üretiminde gelir getirici faaliyetleri geliĢtirmeye odaklanılmıĢtır  (Mehrotra and Biggeri, 

2002: 54).  

Dördüncü Ulusal Plan‟ın  (1976-1981)‟de uygulamaya konulmasından bu yana, 

Tayland Hükümeti ev iĢçileri için dıĢ kaynak tercih etmiĢ, haklarını savunmuĢ ve 

iyileĢtirmiĢtir. Bu hükümete verilen taĢeronluk düzenlemeleri dahil olmak üzere üretim 

maliyetlerinin azaltılması, yatırım promosyonu ve kayıtlı iĢgücü piyasasından dıĢlanmıĢ 

olanlar için istihdam kaynaklarının yaratılmasında avantaj sağlamıĢtır. Bu nedenle 

Tayland Hükümeti ev iĢçilerinin temel ihtiyaçları ve Ģartlarını belirlemek için çeĢitli 

araĢtırma projeleri baĢlatmıĢtır. Ġlk giriĢim 1986 yılında ÇalıĢma Bakanlığı tarafından 
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yürütülen ev iĢçilerinin istihdam durumu üzerine araĢtırma raporu yayınlaması ile 

baĢlatılmıĢtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ülkenin kuzeydoğu bölgesinde üç 

ilde refah ve koruma için benzer bir proje yürütmüĢtür. Ayrıca, 1989 yılında Tayland 

ILO tarafından desteklenen Ev ĠĢçileri Statüsü Bölgesel AraĢtırma Ağı‟nın parçası 

olmuĢtur  (Mehrotra and Biggeri, 2002: 63).  

Tayland‟da ev iĢçileri lehine yapılan en etkili giriĢimlerden biri de Homenet 

ağının oluĢturulması, Homenet ağının uluslararası parçası olmasıdır. Bu ağ STK‟lar, 

devlet kurumları ve ev iĢçisi gruplardan oluĢmaktadır. Homenet‟in temel amacı; 

güvenlik ağları, sosyal refah ve zorunlu kayıt sağlanması yoluyla ev iĢçilerinin 

korunmasını sağlamaktır. Ayrıca ağ beceri geliĢtirme ve eğitim gibi teknik destek 

sağlayarak ülke ekonomisine ev iĢçilerinin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır  

(Mehrotra and Biggeri, 2002: 6).  

Tayland‟da 1999 yılında evde üretimde çalıĢanlar için ilk ulusal hane halkı 

araĢtırması yapılmıĢtır ve her iki yılda bir anketi tekrarlamak niyetindedir ama ulaĢılan 

düĢük rakam, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın evde üretimde çalıĢanlar 

arasında bir ofis oluĢturulmasını gerektirecek kadar önemli olarak hissedilen 

fenomeninin hafife alındığının göstergesidir. Tayland‟da 1999 yılında 311,790 ev 

üretiminde çalıĢan olduğu bunların; %2.0 tarım dıĢı iĢgücende, %80‟i kadın, %17,9‟u 

aile iĢçisi, %90‟ı tekstil sektöründe çalıĢmaktadır  ( Gutierrez, 1999: 25). 

Tablo 2.8‟de Hindistan‟da olduğu gibi Tayland‟da da enformel sektörün kırda 

çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Evde üretim kentte %20.6 iken, kırda %79.2 oranına 

kadar çıkmaktadır. Alt üretim sektör içinde genellikle deri ve ticarette evde üretim 

yüksek orandadır.  
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Tablo 2.8. Tayland’da Enformel Sektör 

TAYLAND Toplam Kent Kır 

Enformel Sektör 100.0 10.8 89.2 

Evde Üretim  100.0 20,6 79.2 

Alt Sektör Üretim Ġçinde Evde Üretim      

Üretim  95.4 - - 

                  Deri Ürünleri  3.7 - - 

                  Kağıt Ürünleri  1.0 - - 

ĠnĢaat 0.0 - - 

Ticaret  3.3 - - 

Hizmet  1.1 - - 

UlaĢtırma ve HaberleĢme  0.0 - - 

Tarım  0.1 - - 

Kaynak: Mehrotra and Biggeri, 2002: 18 

2.5. Avrupa’da Evde Üretimde ÇalıĢanların Kayıt DıĢı Ġstihdamda Rolü  

Ġstihdamın önemli bir özelliği olan “ iĢ yeri” sorusunun iĢ gücü anketlerinde ve 

nüfus sayımlarında yer alması yeni değildir. Bir çok ülkede, özellikle Latin Amerika‟da 

uzun süredir bu konu hakkında bilgi toplanıyor fakat derinlemesine analiz konusunda 

baĢarılı olunamıyor  (Charmes,1999:1). SanayileĢmiĢ ülkelerde artan esneklikle formel 

ve enformel sektörler arasındaki sınır bulanıktır. Latin Amerika‟da 1970‟li ve 1980‟li 

yıllarda yapılan çalıĢmalar ikisi arasında yüksek bağlantılar olduğu Avrupalı yazarlar 

tarafından analiz edilmektedir. ĠĢ dünyasındaki geliĢmeler ekonomik geliĢmelere yeni 

bir ıĢık tutmuĢ ve ev iĢi ilgi ilgili tartıĢmalara yeni bir ivme kazandırmıĢtır  (Lavinas, 

Sorf, Linhares, Jorge, 2009:3). 

Ġstatistiklerde evde üretim yapanların çalıĢma durumu ve koĢulları ile ilgili çok 

fazla anekdot bilgi yoktur. ĠĢ istatistikçileri için önemli bir konu olmasının nedeni bu 

çalıĢma formunun emek maliyetlerini düĢürmesi ve sosyal korumanın dünya çapında 

rekabetçi bir piyasada yayılmasıdır. Örneğin Asya finansal krizi sırasında enformel 

sektörde beklenmedik konjonktürel eğilimler muhtemelen evde üretimde çalıĢanlar 
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nedeniyle olmuĢtur.  Fakat veri eksikliği nedeniyle ampirik bir kanıt yoktur  

(Charmes,1999:3). 

SanayileĢmiĢ ülkelerde  ( Avrupa ve diğer OECD ülkeleri). iĢ gücü anketlerine 

genel olarak aktif kiĢilerin nerede çalıĢtığını içeren bir soru eklemiĢtir. Örneğin 

Ġngiltere‟de iĢ gücü anketinde ilgili soru tüm çalıĢanlar, kendi hesabına çalıĢanlar ve 

ücretsiz aile iĢçileri için Ģöyle tasarlanmıĢtır:  

  ( Ana ĠĢinizde). Esas Olarak……ÇalıĢıyorsunuz?  

- Kendi evinde  

- Aynı ev veya binada 

- Bir üs olarak ev kullanılarak farklı bir yerde 

- Evde oldukça ayrı bir yerde  

Aynı sorular, ikinci iĢ için de istenir. Ġngiltere‟de bu tek soruya verilen yanıt ile 

evde çalıĢanlar tanımlanır.   

Son araĢtırmalar ev iĢi ile ilgili bazı yeni geliĢmeler ortaya çıkarmıĢtır. Avrupa 

Birliği‟nde 6 ülkede yapılan anket ile örneğin Ġtalya‟da Büyük Britanya için çocuk 

ayakkabısı imal eden Ģirket tespit edilmiĢtir.  ġirket bağımsız esnaf ve evde çalıĢanları 

kayıtsız bir Ģekilde kiralamıĢtır. Farklı bir durum Portekiz‟de geçerlidir. Kuzey Avrupa 

Merkezli büyük firmalar yan kuruluĢlarında evde çalıĢanları kullanırlar. Ġspanya‟da 

Ģirket iki üretim yaklaĢımı kombine etmektedir. Kalite ve moda çizgisi üretim sürecinde 

ulusal olarak imal edilip üretim sürecinde evde çalıĢanları çalıĢtıran ufak iĢletmeler için 

dıĢ kaynaklı olmanın bir parçası iken, standart ürünler Asya‟da yapılmaktadır. Ev iĢleri 

hem bağımsız zanaat iĢi hem de maaĢlı istihdamda kayıtlı olan ya da olmayan biçime 

dönüĢebilir  (Lavinas, Sorj, Linhares and Jorge,2009:1). Uluslararası üretim zincirinin 

bir parçası olarak ev iĢinde uluslararası rekabet baskıları dünyanın farklı yerlerinden 

iĢçilerin ya becerileriyle ya da düĢük ücret oranlarından yararlanarak Ģirketlerin benzer 

uluslararası üretim alanları aramasına neden olmuĢtur. Avrupa ile sınırlı olan yukarıdaki 

örneklere ek olarak, Asya‟nın ayakkabı ve giyim sektöründe uyguladığı dıĢ kaynaktan 

bahsedilebilir. Kuzey Afrika ve Türkiye‟de yeni ekonomik düzen altında ev iĢi 
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kurumsal stratejileri önemli bir yer tutar. Heterojen ve uluslararasılaĢma gibi iki 

özelliğin ev iĢinde el ele gittiği görünür.   

Kadınlar iĢgücü piyasasında kalıcılık ve iĢgücü piyasasında hareketlilik 

açısından karĢılaĢtıkları engellerin bir sonucu olarak ev iĢine baskın olarak devam 

ederler. Kadınlar için uygun olarak kabul edilen meslekler cinsiyet dağılımına iliĢkin 

görevler, aile sorumlulukları ve toplum ile güçlü bağlantıları evde çalıĢan kadınların 

çoğunluğunu oluĢturmaktadır. Aynı sektörde sanayi sektöründe olağan iĢler ile 

karĢılaĢtırıldığında, ev iĢi düĢük kaliteli olarak kabul edilir. Bu sadece tehlikeli bir 

meslek değil ayrıca iĢ mevzuatında korunmaz olduğu gibi eğitim ve ilerlemede birkaç 

olasılık sunar  (Lavinas, Sorj, Linhares and Jorge, 2009:1). 

Tablo 2.9. Avrupa’da Evde Üretimde ÇalıĢanlar 

 1992 1993 1994 1995 1996 

AB 12 4.9 4.2 4.6 4.6 4.6 

Belçika  11.6 11.3 11.1 10.8 10.1 

Danimarka  11.0 10.3 11.8 11 11 

Fransa  0.8 2.6 5.5 5.4 5 

Almanya  5.2 5.1 5.1 4.1 5 

Yunanistan  1.7 2.3 1.8 1.6 1.4 

Ġrlanda  20.6 19.5 18.6 18.2 7.1 

Ġtalya  5.5 5.1 4.5 4.6 4.6 

Lüksemburg 5.5 6.9 6.3 6.9 6.1 

Hollanda 5.6 6.4 6.8 6.8 6.8 

Portekiz 4.4 3.9 4.0 3.7 3.5 

Ġspanya  0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 

BirleĢik Krallık 7.6 2.7 2.7 2.6 2.6 

Kaynak:  (Charmes,1999:5). 
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2.6. Türkiye’de Evde Üretimde ÇalıĢanların Kayıt DıĢı Ġstihdamda Rolü ve 

Kayıt DıĢı Ġstihdamı Engellemek   Ġçin Yapılan Projeler   

2.6.1.Türkiye’de Evde Üretimde ÇalıĢanlar  

Evde üretim Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında baĢlayıp günümüzde de artarak 

devam eden bir süreç olarak karĢımıza çıkar. Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında 1600-

1615 yıllarında tüccar hammaddeyi üreticilere ücret karĢılığında vererek evlerde sof 

dokutturuyordu. 1913-1915 yıllarında sanayi sayımlarında pamuk ipliği üretiminde, 

ayakkabıcılıkta, dokumacılıkta evde üretim sistemi saptanmıĢtır. 1911-1923 yılları 

arasında yaĢanan savaĢlarda erkeklerin savaĢa gitmesi ve erkek nüfusunun azalması, 

kadınların iĢgücü piyasasına dahil olmasına neden olmuĢtur  (Kazgan,1979:157). 

1900‟lü yılların baĢlarında halı evlerde dokunuyordu. 1908 yılında kurulun ġark Halı 

ġirketi iĢçileri imalathanelere toplamıĢlardır. Fakat evde üretime de devam edilmiĢtir. 

Halının girdileri ve tezgahlar evde çalıĢan kadınlara verilip atılan ilmik baĢına belirli bir 

ücret ödenmektedir. 1980‟li yıllarda eve iĢ verme sistemi yaygınlaĢtırılmıĢ olup, hatta 

gazetelerde bu sistem övülüp, katılma yolları gösterilmiĢtir  ( Koç, 2001: 4-5).  

Günümüzde de özellikle dokuma, hazır giyim, paketleme sanayinde oldukça 

yaygındır. Evde çalıĢma modelinin en büyük sıkıntısı daha çok kayıt dıĢı yapılan bir 

çalıĢma Ģekli olmasıdır. Ücretler oldukça düĢük ve herhangi bir sosyal yardım ya da 

sosyal güvence söz konusu değildir; istihdam güvencesi yoktur  (Yavuz,1995:86). 

Sosyal ve ekonomik görünmezlik ve beraberindeki düĢük sosyal statü dikkate 

alındığında ev iĢleri genellikle sömürücüdür  (Ramirez-Machado, 2003).  

Kapitalizmin geliĢme sürecinde ev üretimi acımasız bir sömürü olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Kadınlar, yaĢlılar, çocuklar ve iĢsizler yasal koruma olmaksızın kendi 

evlerinde parça baĢı ücret esasıyla sermayedarlar için çalıĢmıĢlardır. Ev üretimi kaçak 

iĢçiliğin yasallaĢmıĢ Ģeklidir  ( Koç, 2001:8). 

1995 yılında 150 ILO üyesi ülkeden Arjantin, Avusturya, Küba, Almanya, 

Macaristan, Hindistan, Ġtalya, Japonya, Fas, Hollanda, Norveç, Peru, Polonya, Portekiz, 

Rusya Federasyonu, San Marino, Ġsviçre ve Uruguay olmak üzere sadece 18 ülkede  

evde üretim ile ilgili özel mevzuat bulunduğu, Afganistan, Bolivya, ġili, Kolombiya, 
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Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Etiyopya, 

Fransa, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Filipinler, 

Slovakya, Ġspanya, Venezüella olmak üzere 22 ülkede yürürlükte olan çalıĢma 

mevzuatının bir bölümünün eve iĢ verme sistemi için geçerli olduğu  saptanmıĢtır.          

( Koç,2000:8). 

Türkiye‟de kadınlar yoğun olarak tarım alanında istihdam edilmiĢtir. 1985 

yılında kentlerde, tarım dıĢı sektörde, çalıĢanların %12‟si, sanayi kesiminde 

çalıĢanlardan sadece %14‟ü; hizmet sektöründe çalıĢanların %11‟i kadındır  

(Sapancalı,1995:125-132). 

2.6.2.Türkiye’de Evde Üretimde ÇalıĢma Biçimleri  

Evde çalıĢma pratikte tek tek evlerde gerçekleĢtirilen çalıĢma değildir. Ġki temel 

türün ev üretimi olduğu söylenebilir: kendi hesabına çalıĢma ve parça baĢı çalıĢma.         

( Hattatoğlu, 2000: 108).  

2.6.2.1.Kendi Hesabına Çalışma  

Kime satılacağı baĢtan belirlenmeyen ürünün tüm masraflarının kendileri 

tarafından karĢılandığı ve yaptığı ürünü sattığı çalıĢma tipidir. Kimi durumlarda bir 

satıcıyla anlaĢılarak satıĢa sunulmaktadır.  

2.6.2.2. Taşerona veya Aracıya Çalışma  

Uluslararası veya ulusal bir Ģirket için çalıĢan taĢerona parça baĢı esasıyla iĢ 

yapılmasıdır. Tekstil, elektronik, otomotiv gibi modern sektörlerde de yapılmaktadır.       

( Hattatoğlu, 2000:113 ).   

  ICSE-93 parça baĢı çalıĢanları Ģu Ģekilde tanımlar;  “Parça baĢı” çalıĢanlar: açık 

veya örtük istihdam sözleĢmeleri altında belirli bir iĢletme için çalıĢmayı kabul eder 

veya hizmetlerin belirli bir miktarını temin ederler. Fakat teĢebbüs oluĢturan iĢyerlerinin 

herhangi birinin içinde değildirler. Bu iĢçiler yaptıkları sözleĢmenin özel Ģartlarına göre 

“ücretli istihdam” veya “serbest meslek” olarak sınıflandırılabilirler.  Pratikte, son 
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anketlerde ya da son zamanlarda toplanan veriler için kullanılan yöntemler enformel 

sektörde yeni tanımı uygularken, parça baĢı kategorisi çeĢitli nedenlerden dolayı 

operasyonel olmadığını açıklar (Charmes,1999:10);  

- Ne kayıt dıĢı firmaların  ne de resmi olanların kendiliğinden beyanı ve bu 

iĢçilerin kategorileri yoktur ve sonuç olarak parça baĢı çalıĢanlar ya 

gizlenirler ya da kuruluĢ anketlerine dahil değildirler.  

- Evde üretimde çalıĢanların hane halkı anketlerine kendilerini beyan etmelerinin 

istihdam durumu kategorisinde bazı Ģüpheleri vardır. Parça baĢı ödeme veya 

görev baĢı ödeme bazı katılımcılar tarafından kendi hesabına bir iĢ olarak ve 

diğerleri tarafından maaĢlı iĢ olarak yorumlanabilir.  

- Sonuç olarak, iĢgücü anketlerinde bu kategoride çalıĢanların resmi ve gayri 

resmi kesimleri arasında ayrım yapılamaz veya evde çalıĢanları ölçerken 

kendi hesabına çalıĢan ve bağımlı iĢçiler arasında iki önemli ayrım ele 

alınmalıdır.  

Ruas‟a göre taĢeronlukla bağlantılı olarak çeĢitli üretim yaklaĢımları 

belirlenmiĢtir:  (Lavinas, Sorj, Linhares and Jorge, 2009:6). 

Dağıtılan Ev ĠĢi:  Üretim Ģirketleri tarafından kiralanan distribütörler fabrika 

yakınlarındaki evleri ziyaret eder ve oluĢturulan görevleri dağıtırlar çoğunlukla manual 

iĢlemlerde ücret oldukça düĢüktür.  

Özel Atölyelerde Ev ĠĢi: DikiĢ, nakıĢ, montaj ve kesme için kullanılırlar. 

Genellikle iĢçiler vasıfsız olup yakınlardaki evlerde yapılır. ÇalıĢmalar için dıĢarıdan 

iĢçi istihdam edilir. DikiĢ öncelikle zamanlarını kendi iĢ ve ev iĢleri arasında geçiren 

kadınlar tarafından yürütülür.  

Manuel Atölyelerde Ev ĠĢi: Atölye ev ile bağlantılı olup üretim tesisi olarak 

düzenlenmiĢtir ve uyarlanmıĢtır. ĠĢçilik maliyetini azaltmak ve ürünün maliyetini daha 

rekabetçi hale getirmeyi amaçlar.  

AĢağıda ġekil 2.3. ulus ötesi Ģirketlerin üretim zincirinde herhangi bir 

sorumlulukları olmadığını gösteriyor. A sadece bir iĢ ya da ticari sözleĢmeye göre 

B‟den sorumludur. A‟nın B çalıĢanlarına herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. E 

grubu küçük bir iĢletme çalıĢanı olup ücret ödemesi yapmaz, bu çalıĢanların E, D, C ve 

B ücret talep edebilir: B birincil ve nihai taĢeron olarak görülecektir. 
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Kaynak: Tajgman,2006:73 

ġekil 2.3. Uluslararası Taşeronluk Sistemi 

 
 

2.6.2.3.Siparişle Çalışma  

SipariĢle çalıĢmada müĢteri, modeli ve iĢin türünü belirlemektedir ve malzeme 

için para vermektedir. Ücret parça baĢına göre saptanmaktadır. Bu çalıĢma biçimi 
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baĢı iĢlerdir. Ayrıca bu çalıĢma biçiminde belirli bir iĢyeri ile anlaĢmada söz konusu 

olabilir. Bu türde de parça baĢı esasına göre çalıĢılmaktadır. TaĢerona çalıĢmaya 

benzemektedir ama üretici ile son kullanıcı arasında bağlantı bulunmaması nedeniyle 

taĢerondan ayrılmaktadır.  

2.6.3.Türkiye’de Evde Üretimde ÇalıĢanların Sorunları  

Türkiye‟de evde üretiminde çalıĢanların sorun alanlarına baktığımızda;  

2.6.3.1. İstatistiklerde Görünmeme 

Evde üretimde çalıĢanlar her geçen gün artmakla birlikte istatistiki bilgilerde 

doğru ve kesin bilgiler bulmak zordur. Bu yüzden bir çok yazar evde üretimde 

çalıĢanlar için “görünmez el” demektedir  ( Metin, 2011:100). Hane Halkı ĠĢgücü 

Anketleri de gerçek sayıyı yansıtmamaktadır. Anketlerden elde edilen sonuçlara 

bakıldığında gerçek sayısının çok daha yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Çünkü bu 

iĢi yapan kadınların çoğu anketlerde ev kadını olarak kaydedilmektedir  ( Atılgan, 2007: 

134-136). 

2.6.3.2.Firmaların   Evde  Üretimde   Çalıştırdıkları   İşçileri   Yeterince 

Açıklanmaması   

Firmalar vergi ve sigorta yükümlülüklerini, muhatap oldukları iĢçi sayılarını 

azaltmak amacıyla eve iĢ verdikleri iĢçileri gizleme gereği duyuyorlar. TaĢeron zinciri 

firmaların vergi, sigorta, toplu sözleĢme gibi yasal sorumluluklarından kurtarıyor. 

ĠĢçileri istedikleri zaman çalıĢtırıp ücret ve sigorta gibi yükümlülüklerden kaçıyorlar  

(Disk, 2003:19).  

2.6.3.3.Kayıt Dışı Çalıştırılma 

Evde üretimde çalıĢanlar firmalarda belirli zamanlarda yani firmaların ihtiyacı 

olduğu zamanlarda çalıĢmaktadırlar (Disk,2003:20). Mesleki ya da sosyal bir 
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örgütlemeden yoksun bir Ģekilde sosyal güvence olmadan istihdam edilerek her an 

piyasa dıĢında kalma tehlikesi ile karĢı karĢıyadırlar  ( Ecevit, 1998: 267).  

2.6.4.Türkiye’de Kadınların ĠĢ Gücü Durumu 

Türkiye‟de kadınlar 1915 Balkan SavaĢı sırasında erkeklerin çoğunun orduya 

katılması ile azalan iĢgücünü takviye etmek amacıyla iĢgücüne katılmıĢlardır. I. Dünya 

ve II. Dünya SavaĢları sırasında artıĢ olmuĢtur. SavaĢ sonrası büyük bir kısmı 

geleneksel ev iĢlerine geri dönmüĢlerdir  ( Mardin,2000:14).GeliĢmekte olan ülkelerde 

kadın iĢgücü tarım sektöründe yoğunlaĢırken, geliĢmiĢ ülkelerde kadınlar hizmet 

sektöründe çalıĢmaktadırlar. Türkiye‟de 1950‟lerden sonra göçün beraberinde getirdiği 

kentleĢme sonucunda kadınlar iĢgücü piyasasında yer almaya baĢlamıĢtır. Zamanla 

kadınların konumları ve çalıĢma biçimleri değiĢime uğramıĢtır  (Koray ve 

Demirbilek:1999:16). Göçler sonucunda toplumsal yapıda meydana gelen değiĢimlerle 

kadınlar kendine yeni ve farklı roller yüklemiĢlerdir. Ancak toplumsal yaĢamdaki 

geleneksel tavır ve düĢünceler, kadının ev yaĢamının dıĢında çalıĢmaya baĢlamasını 

sınırlandırmıĢtır  ( Kocacık ve Gökkaya,2005:196).  

 Kaynak: Tüik Sosyal AraĢtırmalar Daire BaĢkanlığı,2011:4 

Grafik 2.1. ĠĢ Gücüne Katılım Oranı 
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Kadınların ĠĢgücü Durumu,2010;  

15 ve daha yukarı yaĢtaki nüfus içinde;  

1) Ġstihdam edilenlerin %28.4‟ünü kadınlar oluĢturmaktadır. 

2) Kadınların iĢgücüne katılım oranı %27.6‟dır.  

3) Eğitim durumuna göre iĢgücüne katılım oranı, 

Okuryazar olmayan kadınlarda %16.3 

Lise altı eğitimli kadınlarda %23.8 

Lise mezunu kadınlarda %30.4 

Mesleki ve teknik lise eğitimli kadınlarda %39.8 

Yüksek öğretim mezunu kadınlarda ise %71‟dir.  

4) ÇalıĢan kadınları; 

%50.7‟si ücretli, maaĢlı veya yevmiyeli 

%14.1‟i kendi hesabına 

%35.2‟si ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢmaktadır.  

5) ÇalıĢan kadınların %58.5‟i yaptıkları iĢten dolayı herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumuna kayıtlı değildir. 

6) ÇalıĢan kadınlar %42.4‟ü tarım sektöründe, %57.6‟sı tarım dıĢı sektörde 

çalıĢmaktadır.  
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 Kaynak: Tüik Sosyal AraĢtırmalar Daire BaĢkanlığı,2011:5 

Grafik 2.2. Kent-Kır ve ĠĢteki Duruma Göre Kadın Ġstihdamı 

 Kırsal kesimde kadınların iĢgücüne katılım oranının daha yüksek olması kırsal 

kesimdeki kadınların tarım sektöründe yoğunlukla ücretsiz aile iĢçisi olarak 

çalıĢmalarından kaynaklanmaktadır.  

Kaynak: TÜĠK, Sosyal AraĢtırmalar Daire BaĢkanlığı,2011:7 

Grafik 2.3. Eğitim Durumuna Göre ĠĢgücüne Katılım Oranı 
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 ĠĢ yeri durumuna göre çalıĢan kadınların; %42‟si tarlada, %50.9‟u düzenli 

iĢyerinde, %1‟i Pazar yerinde, sabit olmayan iĢyerlerde, %6,1‟i ise evde çalıĢmaktadır.  

 Kentsel yerlerde kadınların %80.7‟si düzenli iĢyerinde %9.5 ise evde çalıĢmaktadır. 

Kırsal kesimde %84.4‟ü tarlada, %13.5‟i düzenli iĢyerinde ve %1.8‟i evde faaliyet 

göstermektedirler.  

 Hanehalkı ĠĢgücü Anketlerinde çalıĢılan iĢyeri durumunda “evde” kodu alanlar, 

faaliyetlerini örneğin kazak örerek, elbise dikerek, evlere temizliğe giderek veya kendi 

evinde ya da baĢkasının evinde çocuk bakarak, randevu alarak veya almadan 

müĢterilerin evinde veya iĢyerine giderek belli bir firmaya iliĢkin malın satıĢını kendi 

hesabına yapan kiĢileri kapsamaktadır.   ( Tercan,2010:8). 

 Evde çalıĢma, sipariĢle, kendi hesabına veya taĢeronla olsun sosyal bir örgütlenme 

gerektirmektedir. Pazarlama, iĢ istikrarını sağlama mecburiyeti, kadınların birbirleriyle 

birlikte oldukları ortamlarda iĢ yapmalarına yol açmaktadır  (Hattatoğlu,2008:274). 

 

Kaynak:  TÜĠK, Sosyal AraĢtırmalar Daire BaĢkanlığı,2011:9 

Grafik 2.4. Evde ÇalıĢanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
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Kaynak: TÜĠK, Sosyal AraĢtırmalar Daire BaĢkanlığı,2011:11 

Grafik 2.5. Evde ÇalıĢanların Faaliyet Gösterdikleri Sektörler 

2010 yılı Hanehalkı ĠĢgücü Anketlerine göre evde çalıĢan kadınların eğitim 

seviyesi düĢük seviyededir. Evde çalıĢanların %60,6‟sını ilkokul mezunları, %10,2‟sini 

ortaokul/ilköğretim mezunları, %15,8‟ini okuryazar olmayanlan veya okul 

bitirmeyenler oluĢturmaktadır. Yükseköğretim mezunlarının %2.5‟i evde faaliyet 

göstermektedir. Anket sonuçlarına göre evde çalıĢan kadınların %47,6‟sı özellikle 

tekstil sektöründe, %45,3‟ü hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir.  

 

Kaynak: TÜĠK, Sosyal AraĢtırmalar Daire BaĢkanlığı,2011:13 

Grafik 2.6. Evde ÇalıĢanların YaĢ Grubuna Göre Dağılımı 
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 Evde çalıĢan kadınların büyük çoğunluğunu 30-44 yaĢ grubu %54.7‟lik oranla 

oluĢturmaktadır. Evde çalıĢan kadınların oranı 45 yaĢına kadar artmakta bu yaĢtan 

itibaren sürekli azalıĢ göstermektedir  (Tercan,2011:15).  

 Evde çalıĢan kadınları;  

 Toplam kadın istihdamı içindeki oranı %6,1‟dir. 

 %96,9‟u kayıt dıĢı çalıĢmaktadır.  

 %55,7‟si 35-54 yaĢ, %30‟u 25-34 yaĢ grubundadır. 

 %47,6‟sı imalat sanayinde çalıĢmaktadır. 

 %62,8‟ini kendi hesabına çalıĢanlar oluĢturmaktadır. 

 %80,4‟ü tek baĢına çalıĢmaktadır. 

 %79‟4‟ü lise altı eğitim mezunu, %7,1‟i ise okuryazar olmayanlardan 

oluĢmaktadır. 

2.6.5.Türkiye’de Evde Üretimde Kayıt DıĢı Ġstihdamı Engellemek Ġçin 

Yapılan Projeler 

2.6.5.1.Öz İplik- İş Sendikası  İle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası “ Sosyal     

Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi” Projesi  

Proje, 15 Temmuz 2010 tarihinde Ankara‟da AB tarafından desteklenen Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen “ Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı Ġstihdamın 

TeĢviki Hibe Programı” kapsamında kabul edilmiĢtir. Projenin baĢvuru sahibi Öz Ġplik- 

ĠĢ Sendikası ortağı Malatya ve Ticaret ve Sanayi Odası, iĢtirakçisi ise Ġnönü Üniversitesi 

Yakınca Meslek Yüksek Okulu‟dur.  

 Projenin hedeflerinde iĢçi-iĢveren kesimleri ve kamu kurumlarının, sosyal 

diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teĢvik etmede kapasitelerinin 

arttırılması,  

 Bilinçlendirme yoluyla kayıtlı istihdamın teĢvik edilmesi,  

 Kayıtsız çalıĢanların kayıt altına alınmaları,  
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 Türkiye‟de kayıt dıĢı istihdamın, AB‟ye üye ülkeler ortalamasının 

indirilmesi,  

 Ev üretiminde çalıĢan kadınlar dahil olmak üzere, kayıt dıĢı çalıĢan 50 

iĢçinin yasal haklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırarak kayıtlı çalıĢan 2 

iĢyerinde 300 kiĢiye mesleki eğitim verilmesi ve kalifiye iĢ gücünün 

arttırılması.  

Proje toplantısında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢarı Birol 

AYDEMĠR kayıt dıĢılığın ülkemiz için önemli bir sorun olduğunu dile getirmiĢtir. 

Kayıt dıĢılığın sonuçlarını firmalar, çalıĢanlar ve devlet açısından değerlendirmek 

gerekir. Firmalar açısından kayıt dıĢılığın maliyetleri düĢürdüğü, rekabeti arttırdığı 

düĢünülmektedir. Ama aslında kayıt dıĢılık rekabet avantajını hiçbir zaman 

getirmemiĢtir. Kayıt dıĢı çalıĢan firmalar bilançoları olmadığı için kredi kullanamaz, 

yatırım yapamaz, büyüyemezler, artırım teĢvikinden yararlanamazlar. ÇalıĢan kiĢiler 

kısa vadede hiçbir hak talep edemezler ve ihbar tazminatı alamazlar. Yani hiçbir hakları 

yoktur. Devlet açısından bakacak olursak doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Vergide 

prim kaybına neden olur. Milli gelirimiz açık verir. Açık verilmesi demek hazinenin 

borçlanarak kapanması demektir. Borçlanmada faizin yükselmesidir  (Aydemir, 2010: ).  

Projeden beklenen sonuçlar;  

 Proje kapsamında faaliyetler tüm ülkeye yayılarak web sitesine gelecek 

ihbarların SGK Alo 170 hattına iletilmesi ve aktif çalıĢım ile kayıt dıĢı 

istihdam ihbar hattına katkı sağlamak.  

 Sektörel ve yerel bazda iĢbirliği ile çalıĢılması için tekstil sektörü 

koordinasyonu ve Ġzleme Konseyinin oluĢturulması. 

 Ġl düzeyinde tekstil sektöründe kayıtlı istihdama teĢvik için uzun dönemli 

stratejilerin geliĢtirilmesi.  

 Kayıt dıĢı çalıĢan 50 kiĢilik hedef grubun tespit edilmesi.  

 Devletin gelir kaybının önlenmesi. 

 Kayıt dıĢı çalıĢan 50 iĢçinin yasal hakları ile ilgili bilinç düzeylerinin 

geliĢtirilmesi ve mesleki alanda eğitim verilerek kayıtlı faaliyet gösteren 

iĢletmelerde %60‟nın istihdam edilmesinin sağlanması  

(http://www.kayitliistihdam.com/contentList.aspx?cat_id=3). 
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            2.6.5.2.Çok Amaçlı Toplum Merkezleri  (ÇATOM). 

ÇATOM, GAP tarafından 1992-1994 yılları arasında yapılmıĢ olan 

araĢtırmalardan biri olan “ GAP Bölgesinde Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine 

Entegrasyonu AraĢtırması” bulgularına dayalı olarak hazırlanmıĢtır. ÇATOM‟lar GAP 

Bölgesi‟nde 1995 yılından itibaren açılmaya baĢlanmıĢtır. Hedef kitle genç kız ve 

kadınlardır. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa, 

ġırnak‟ta toplamda 30 ÇATOM mevcuttur.  

ÇATOM‟ların amacı kadınların sorunlarının farkına varılmaları, kadınların 

kamusal alana daha fazla katılımını sağlamak, kadın istihdamını ve kadın giriĢimciliğini 

artırmak, ÇATOM‟ların bulunduğu yerlerde genellikle çok düĢük ücret gelir karĢılığı, 

marjinal alanlarda, kayıt dıĢı geçici ya da mevsimlik çalıĢanlar ve hane halkının 

geçimine katkıda bulunmaya çalıĢan çocuklar vardır.  

2005 yılında ġanlıurfa Belediyesi tarafından evde üretimde çalıĢan kadınlara 

yönelik baĢlatılan mikro kredi uygulamasından Yakubiye ÇATOM katılımcısı 10 kadın 

yararlanmıĢtır. Batman, Mardin, ġanlıurfa, Kilis, Adıyaman olmak üzere 5 ilde 

ÇATOM Dernekleri kurulmuĢtur. Evde üretimde çalıĢan kadınlara yönelik hem 

ÇATOM içerisinde hem de evlerinde fıstık ayıklama iĢi yaptırılarak gelir elde edilmeye 

baĢlanmıĢtır.  

2007 yılın içerisinde HEY Tekstil sahipleri tarafından Ġstanbul‟daki fabrikanın 

aynısının Batman‟da kurulması planlanmıĢtır. ÇATOM‟daki diĢi atölyesinde eğitim 

gören 150 genç kızın kayıtları alınarak, 120 katılımcı ile tekstil atölyesinde gruplar 

halinde eğitim verilmeye baĢlanmıĢtır. ĠĢe alınacak katılımcılar asgari ücret ve sigortalı 

olarak çalıĢtırılacaktır  (http://www.gap.gov.tr/gap-illeri/gap-illerine-ait-haritalar/catom 

            2.6.5.3.Tekstilde Kayıtlı İstihdam İçin Eğitimde Güç Birliği Projesi  

Projenin amacı bölgesel ve yerel bazda kayıtlı istihdamı teĢvik etmek için etkili 

yollar bulmaya çalıĢmak ve kayıtlı istihdamın arttırılarak, kayıt dıĢı istihdamın 

azaltılmasını teĢvik etmek suretiyle kayıt altına alma sürecini kolaylaĢtırmaktır.  

http://www.gap.gov.tr/gap-illeri/gap-illerine-ait-haritalar/catom
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Projenin hedef grupları arasında tekstil sektöründe kayıt dıĢı çalıĢanlar, kayıtlı 

olanlar ancak kalifiye olmayanlar, kayıtlı kalifiye eleman çalıĢtırmayı amaçlayan tekstil 

firmaları, sosyal sorumluluk bilinci verilecek firma yöneticileri, tekstil sektöründe 

çalıĢan 716 çalıĢan ve 14 iĢletme yer almaktadır.  

Projede hedef gruba verilecek eğitimler için nitelikli eğitmenler belirlenmiĢtir. 

Hedef gruptan kayıtlı eleman çalıĢan iĢletmeler ve kayıt dıĢı istihdam eleman çalıĢtıran 

iĢletmeler tespit edilmiĢtir. Ayrıca belirlenen katılımcılara Tekstil Teknolojisi ve Ürün 

GeliĢtirme, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve KiĢisel GeliĢim Eğitimleri verilmiĢtir. 

Bilinçlendirme, bilgilendirme faaliyetleri altında Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal 

Güvenlik Mevzuatı, TeĢvik, AB Fonları Seminerleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Değerlendirilmeler sonunda gerekli görülen yerlerde kayıtlı istihdama geçilmiĢtir  

(http://www.kit-up.net/web/pro32.html). 

2.6.5.4. Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdama Geçilmesi  

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat‟ta uygulanan projede tarım nüfusunun Avrupa 

Birliği ortalamasının üzerinde olan Ülkemizde tarım sektöründeki kayıt dıĢı istihdamın 

çözümüne yönelik yenilikçi model önerisi sunulmaktadır. Üreticilere Sosyal Güvenlik 

Mevzuatı Eğitimi, bayan üreticilere mesleki eğitim verilmiĢtir (http://www.kit-

up.net/web/pro32.html).  

Projeden 2000 kadına Sosyal Güvenlikteki yeni düzenlemeler ve önceki hak 

sahipleri için yasal mevzuat anlatılması, 1000 kadının kayıtlı istihdama geçmesinin 

sağlanması, kayıtlı istihdama geçen 200 kadın gönüllü üyeye mesleki eğitim verilmesi, 

mesleki eğitim alanlara ise ödüllendirme yapılacaktır  

(http://www.amasyadsybtarimdaistihdam.org/hak.php).  

2.6.5.5. Amasya’da Kadın İstihdamının Arttırılmasına Destek Projesi 

Projenin hedefi Amasya‟da çalıĢmayan fakat çalıĢmak isteyen kadınların 

istihdama katılımını sağlamak. 18-45 yaĢ arası, iĢsiz, çalıĢmak isteyen, yeĢil kartlı 

kadınlara öncelik verilmiĢtir. Proje akademisyenler, Kadın DayanıĢma Vakfı, Kadın 

http://www.kit-up.net/web/pro32.html
http://www.kit-up.net/web/pro32.html
http://www.kit-up.net/web/pro32.html
http://www.amasyadsybtarimdaistihdam.org/hak.php
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Derneği, Kozadan ipeğe Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Kooperatifi iĢbirliğinde 

gerçekleĢmiĢtir. Atölyeler kurularak giriĢimcilik eğitimleri verilmiĢtir. Projenin 

hedefleri arasında 300 kadının güçlenme eğitimine katılması, 50 kadının giriĢimcilik 

kapasitelerinin arttırılması vardır. Ev eksenli çalıĢan kadınlara yönelik çalıĢmalar 

yapılmıĢ, kadın danıĢma merkezi açılmıĢ, kadın çalıĢmalarında aktif olarak yer alacak 

kadın örgütleri kurulmuĢtur (http://www.amasyacalisankadin.com/ ).  
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3. KAYIT DIġI EKONOMĠ VE EVDE ÜRETĠMĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ 

       3.1. Kayıt DıĢı Ekonominin Tanımı, Nitelikleri, Sınıflandırılması 

   3.1.1.Kayıt DıĢı Ekonominin Tanımı  

Kayıt dıĢı ekonomi çok boyutlu, değiĢik faaliyetleri kapsayan karmaĢık bir olgu 

olduğu için kavram ile ilgili olarak ortaya çıkan ilk zorluk, bu kavramın 

tanımlanmasıdır. Bu nedenle tanımı kadar adlandırılmasında da değiĢik görüĢler vardır. 

Kayıt dıĢı ekonominin çeĢitli yazarlarca kara ekonomi, nakit ekonomisi, gizli ekonomi, 

saklı ekonomi, yasadıĢı ekonomi, enformel sektör, yer altı ekonomisi, gözlenemeyen 

ekonomi gibi adlarla da anılmıĢtır. Tanımlar farklı içeriklere sahip olsa da, net bir 

tanımın olmaması nedeniyle birbirleri yerine de kullanılabilirler  ( Sekizinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı  (2001-2005), Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu).  

Kayıt dıĢı ekonomi; çok geniĢ bir kavram olup yabancı kaynaklarda bir çok 

karĢılık bulduğu gibi bir çok kaynakta da farklı ifadelerle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bunlardan bazıları;  Kara Ekonomisi ,Gölge Ekonomi, Yer Altı Ekonomisi, Gayri 

Resmi Ekonomi gibi ifadeler kullanılmıĢtır. ( Kırcı, 2006: 6). Kayıt dıĢı ekonominin 

sosyal boyutları ve sınırları, tartıĢmalara son verecek mükemmel bir tanımlama 

kavranması mümkün değildir  (Castells and Portes,1989:11). 

ALTUĞ (1994)‟a göre ; “ Kayıt dıĢı ekonomi ya hiç belgeye bağlanmayarak ya 

da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle, gerçekleĢtirilen ekonomik olayın devletten, 

alacaklılardan, kazanca katılan iĢçilerden vb. tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı  

(resmi). ekonominin dıĢına taĢınmasıdır . 

AKALIN (1996)‟a göre ; “ Kayıt dıĢı ekonomi makro ekonomik bir kavram 

olup, devletin piyasa ekonomisine aĢırı müdahalesi ve özellikle kayıt dıĢı vergilere 

baĢvurması sonucunda ekonomide yaratılan reel milli gelirin, siyasal iktidarın da 

izniyle, milli gelir hesaplarında muhasebeleĢtirilemeyen yani görülemeyen kısmıdır. 

AKTAN (2000)‟a göre “ Vergi dıĢı piyasa ekonomisi kavramı hem kayıtlı hem 

de kayıt dıĢı ekonomide vergi dıĢı kalan ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetler 

dolayısıyla devletin uğramıĢ olduğu vergi kaybını ifade etmektedir.” 
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ġENGÜL (1997)‟e göre “ Ekonomi kara para ekonomisi ile vergi dıĢı bırakılmıĢ 

ekonominin toplamından oluĢmaktadır. Kara para ekonomisi uyuĢturucu ticareti, 

örgütlü suçlar ve terörizm vasıtası ile yapılan faaliyetler ve kazançları içermektedir . 

 

Kaynak: Dünya Bankası “ Kayıt DıĢılık, Nedenler, Sonuçlar, Politikalar, 2007:5” 

ġekil 3.1. Kayıt DıĢı Ekonominin Tanımı 

Kayıt dıĢılık sadece sahtecilik, kara para, kumar ya da vergi kaçırmak amacıyla 

muhasebe kayıtlarında yer almayan ve maliyeden gizlenen iĢlemler Ģeklindeki yasal 

olmayan faaliyetler değildir. Ayrıca piyasaya çıkmayan, evlerde aile fertleri ya da 

yakınlarınca gerçekleĢtirilen gelir getirici faaliyetler, ikinci iĢ yapma, takaslar, 

çalıĢanlara yapılan ancak vergiye tabi tutulmayan ödemeler gibi yasal faaliyetleri de 

içerir  ( Kızılot ve Çomaklı, 2004:1). Evde üretim kayıt dıĢı ekonomide büyük bir paya 

sahiptir. Büyük ölçüde Ulusal Hesaplar Sistemi‟nin temel muhasebe çerçevesi dıĢında 

kalır  ( OECD, unknown:23).  

      3.1.2.Kayıt DıĢı Ekonominin Nedenleri  

 Mali Ekonomik Nedenler: Enflasyon, gelir dağılımının dengesizliği ve 

yoksulluk, vergi oranlarının yüksekliği, defter tutma hadleri, 
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 Hukuki nedenler: Yasaların basit ve açık olmaması, sık değiĢikliğe uğraması, 

cezaların caydırıcı olmaması, hukuki boĢluk, 

 Ġdari nedenler: Vergi ahlakı, mükellef psikolojisi ve tarihsel nedenler  ( oka). 

3.1.3.Kayıt DıĢı Ekonominin Nitelikleri 

Kayıt dıĢı ekonomide göze çarpan beĢ unsur mevcuttur;  

3.1.3.1. Yasalara Aykırılık 

Kanunlarla yasaklanmıĢ, suç sayılan faaliyetlerin yapılması ile oluĢan, yer altı 

ekonomisi gibi yasalara aykırı faaliyetler yasaklanmıĢ faaliyetlerde kayıt dıĢılıktır.           

( Kızılot ve Çomaklı, 2004:40). 

Bir ülkede ekonomik faaliyetlerin yasal olup olmadığı yürürlükte olan 

düzenlemelere göre belirlenmekte olup; hukuk kurallarına uymayan, kayda alınmayan 

her faaliyet kayıt faaliyettir  (Yetim,1999:9). 

3.1.3.2. Ahlakı Normlara Aykırılık 

Bazı ekonomik faaliyetler yasal olmalarına rağmen ahlaki normlara uygun 

olmamaktadırlar. Örneğin; bireyin organlarını pazarlaması veya yalan beyanlarla 

satıcının müĢteriyi kandırması kayıt dıĢı özellik taĢımaktadır  (Yetim, 1999:6). 

3.1.3.3. İstatistiksel Olarak Ölçülmezlik 

Eğer bir faaliyet gelir hesaplamalarına yansıtılmak üzere tam olarak ölçülemiyorsa 

faaliyet kayıt dıĢı ekonomiye dahil edilecektir. Ġstatistiksel açıdan kayıt dıĢı ekonomiye 

tarımsal üretim, çocuk bakıcılığı, evde üretim örnek olarak verilebilir. Faaliyetlerin 

ölçülmemesinin nedeni faaliyetlerin gizli tutulması, beyan edilmemesi, 

hesaplamalarının fiilen imkansız olmasıdır  (Özsoylu,1996: 11). 
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3.1.3.4. Ekonomik Sisteme Uygunluk  

Doğu Bloğu ülkelerinin üretim araçlarının devlete ait olduğu ve dolayısıyla özel 

sektöre izin verilmediği için, ekonomik faaliyetlerin tamamı kayıt dıĢı ekonomi olarak 

kabul edilmiĢtir. Örneğin kumarhaneler daha önceleri yasal iĢletmeler iken, Ģuanda 

kayıt dıĢı ekonomi içinde yer alırlar  ( Yetim, 1999:6). 

3.1.4.Kayıt DıĢı Ekonominin Unsurları  

Kayıt dıĢı ekonomi üç temel unsurdan oluĢur;  

3.1.4.1. Yeraltı Ekonomisi  

Silah, uyuĢturucu, kıymetli maden ve tarihi eser kaçakçılığı, sahte pasaport, rüĢvet, 

tefecilik gibi faaliyetler yeraltı ekonomisi olarak nitelendirebiliriz. YasaklanmıĢ 

faaliyetler sonucu elde edilen gelirler suç sayıldığı için ilgili kurumlara bildirilmez  

(Yetim,1999:10).  

Yeraltı ekonomisinin nedenlerini üç Ģekilde sınıflandırabiliriz;  

1) Sosya-politik nedenler 

2) Ekonomik nedenler  

3) Kamu otoritesinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler. 

 

3.1.4.2.Yarı Kayıtlı Ekonomi  

Yarı kayıtlı ekonomide faaliyetler yasaldır ancak bu faaliyetlerden elde edilen 

gelirlerin büyük bir kısmı kayıt dıĢında kalanların faaliyetleri yarı kayıtlı ekonomi 

kapsamındadır. Yarı kayıtlı ekonomide mükellefleri kendi aralarında ikiye ayırmak 

mümkündür: Bunlardan biri yasal olarak gelirleri kayıt dıĢında kalanlardır. Yasal olarak 

gelirleri kayıt dıĢı kalan mükelleflerin elde ettikleri gelirlerinde güçlük çekilmesi 

nedeniyle bu gelirler, vergi kanunlarıyla muafiyet kapsamına alınarak ödenecek vergi 

devlet tarafından götürü usulü ile belirlenebilmekte veya vergi dıĢı bırakılabilmekteydi. 

Fakat 22.07.1998 tarihli 23417 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 4369 

sayılı Kanunla, götürü usul yerini basit usule bırakmıĢtır. Basit usule tabi olanlar, 

faaliyetlerine iliĢkin mal alıĢ ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri vermek, 
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istemek ve almak zorundadır. Diğerleri ise gelirlerini yasalara aykırı olarak kayıt dıĢına 

çıkaran mükelleflerdir. Vergi düzenlemelerinin dıĢında tutulan vergi konularının ve 

kiĢilerinin elde ettikleri gelirler vergilendirilmez. Kereste, mobilya ticareti yapanlar, oto 

galericiler, emlakçılar, sahte fatura ve belge düzenleyenler  bu kesimde yer 

almaktadırlar  ( Özsoylu, 1999:19;Sarılı,2002:41). 

3.1.4.3.Hiç Kayda Girmeyen Ekonomi  

Büyük kentlerde sıkça görülen iĢportacılar, hamallar, iĢ takipçileri, Ģehir içi 

nakliyat yapan bir kısım kiĢilerin mükellefiyet kayıtları yoktur ve ekonomik 

faaliyetlerini aktif olarak yürütenler idarenin bilgisi dıĢında faaliyet göstermektedirler. 

Bu kiĢilerin faaliyetlerinin tespit edilmesinin güçlüğü ve küçük çaplı olmasından dolayı 

marjinal sektör olarak nitelendirilebilirler ve kayıt dıĢı ekonomide önemli payları vardır  

(Yetim, 1999:10). 

3.1.5.Kayıt DıĢı Ekonomiyi OluĢturan Sektörler  

Tablo 3.1. Kayıt DıĢı Ekonomide Sektörler 

Kaynak: Yetim ,1999,s: 11 
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3.1.5.1.Hane Halkı Sektörü 

Hane halkı sektörü mal ve hizmetleri ev içinde üreten ve dağıtan ve de tüketen 

sektördür. Hane halkı sektörünün en önemli özelliği üretiminin ticaretini yapmaması  

(Altuğ,1994:4).  

Hane halkı sektörü tarafından üretilen mal ve hizmetler gene bu mal ve hizmeti 

üreten sektör tarafından pazarlanmakta ve tüketilmektedir. Üretim ticari  Ģekilde 

olmadığı için piyasa iĢlemleri söz konusu değildir ve fiyatlandırma yapılmaz. Fiyatlar 

olmadığı için bu sektör tarafından yapılan üretim değerlenememektedir ve GSMH 

hesaplarına dahil edilememektedir. KullanılmıĢ giysilerin takası, ev hanımlarının 

gerçekleĢtirdiği temizlik, çocuk bakımı gibi faaliyetler, tarımsal üretimde çiftçinin kendi 

kullanımı için ayırdığı mahsul örnek olarak verilebilir. Sektörün faaliyetleri yasadıĢı 

değildir  ( Yetim,1999:6). 

3.1.5.2. Belge ve Kayıt Düzeni Olmayan Sektör  

Kaçak çalıĢmak, iĢportacılık, küçük ölçekli iĢletmeler, evlerde oluĢturulan küçük 

atölyelerde  üretim yapılması belge ve kayıt düzeni olmayan sektör tarafından 

gerçekleĢtirilen ekonomik faaliyetlerdir. Hane halkı sektöründen farkı mal ve 

hizmetlerin baĢkalarının kullanımına ara malı olarak sunulmasıdır. Sektörün faaliyetleri 

yasaldır.  

3.1.5.3. Düzenlemelere Uymayan Sektör 

Sektörün faaliyetleri arasında vergi kaçırma, primlerin eksik yatırılması, kayıt 

dıĢı olarak ikinci bir iĢin yapılması, kayıt dıĢı sigortasız iĢçi çalıĢtırmadır. Yasalara 

aykırı değildir fakat dağıtım veya bölüĢüm sırasında yasa dıĢılık ortaya çıkmaktadır. 

Suç sektöründen farkı sektörün faaliyetlerinin yasal olmasıdır.  
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3.1.5.4. Suç Sektörü  

Suç sektörünün en büyük özelliği üretimin, dağıtımın, tüketimin yasadıĢı 

olmasıdır. Muhasebe dıĢında mal takası, hayali ihracat, yetkisiz para toplamak, hırsızlık, 

organ kaçakçılığı, kredi dolandırıcılığı, yolsuzluk sektörün faaliyetlerine örnek olabilir.  

3.1.6. Kayıt DıĢı Ekonominin Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri  

3.1.6.1. Mali Nedenler 

Vergi oranları ile kayıt dıĢı ekonomi arasında doğru yönlü bir iliĢki vardır. Vergi 

oranlarının geliĢmekte olan ülkelere nazaran yüksek olması kayıt dıĢı ekonominin 

boyutlarını geniĢletmiĢtir  ( KildiĢ, 2000:12).  

Vergi mevzuatı, ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa, sade ve kolay anlaĢılır 

bir yapı da değilse, sürekli değiĢtiriliyorsa vergi kaçağı artar. Belirsizlik kayıt dıĢı 

ekonomiyi tetikleyen unsurlardan biridir. Verginin basit olması, hem vergi idaresinin 

hem de vergi mükelleflerinin iĢini kolaylaĢtırmaktadır  (KildiĢ,2000:14). Kanunların 

belirtilen konularda mükellefleri kuĢkuya düĢürmesi, mükelleflerin vergi 

yükümlülüklerini uygun bir Ģekilde yerine getirmemeleri, vergi ile ilgili konularda tepki 

duymalarına neden olmaktadır  ( Akdoğan, 2002:185). 

3.1.6.2. Siyasal Nedenler  

Mükelleflerin kayıp ve kaçaklar konusunda davranıĢlarını etkileyen en önemli 

belirleyicilerden birisi de siyasal iktidarların tutumudur. Vergilendirmede uygun ortam 

söz konusu olsa bile mükellefler vergilerin nerelere ve nasıl harcandığı ile ilgilenirler. 

Bu nedenle devlet harcamalarının vergi üzerinde belirleyici ve doğrudan etkisi vardır  

(Özçelik ve Özcan, 2006:4-5). 

Siyasi idare; vergi afları, istisna ve muafiyet sayısı gibi tüm vergisel faktörler ile 

ilgilenmektedir. Sosyal sorunların dikkate alınarak yok edici tedbirlerin uygulanması, 

hakim siyasilerin benimsedikleri ekonomi politikaları ve uygulamaların ekonomik ve 

sosyal hayatta meydana getirdiği geliĢmeler kayıt dıĢı ekonomi üzerinde etkilidir  

(Akgül,2002:113).  
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3.1.6.3. Ahlaki ve Sosyal Nedenler  

Kayıt dıĢı nüfus, kayıt dıĢı ikamet, kayıt dıĢı araç ve kayıt dıĢı iĢ yerlerinin 

oluĢumuna nüfus artıĢı, nüfusun sosyal dağılımı, düzensiz kentleĢme, aile yapısı gibi 

faktörler zemin hazırlar  ( Fidan, 2000:17). Bu bahaneleri destekleyen ahlaki değerler ve 

davranıĢ biçimleri genel kabul görmeye baĢladığı zaman kayıt dıĢı faaliyetler 

genelleĢmiĢ, failler toplumda kimliğini gizlemeden rahatlıkla gezebilir demektir.              

( Uyanık,2001:322). Ahlaki ve sosyal faktörlere mükellefin yaĢı, eğitimi, cinsiyeti, 

medeni hali gibi faktörlerde eklenebilir.  

3.1.6.4. Hukuki ve İdari Nedenler  

Vergi sisteminin baĢarısındaki en önemli faktör vergi mevzuatının basit ve 

mükellef tarafından kolaylıkla anlaĢılır olmasıdır. Mevzuatının kolayca anlaĢılması 

mükellefin tereddütte düĢmesini engelleyecektir. AnlaĢılması güç ve belirsiz yasalar 

mükellefin tepkisine ve vergiden kaçınma veya vergi kaçırmasına neden olacaktır  

(Çelebi, 1997:12). 

ġekil 3.2.‟de görüldüğü gibi kayıt dıĢı ekonominin azaltılması için vergi 

sisteminde ve bürokraside ki dengenin iyi kurulması gerekir.  
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Kaynak: Ercan,2008:10 

ġekil 3.2. Vergi Sistemi ve Bürokraside Ġyi Denge 

3.1.7. Kayıt DıĢı Ekonominin Ölçülmesinde Yöntemler  

3.1.7.1. Doğrudan Ölçme Yöntemi  

Kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünün hane halkı, iĢyeri, vergi uyum çalıĢmaları, 

vergi denetim çalıĢmaları ve mikro ekonomik sektörel çalıĢmalar örnektir.  

Anket yöntemi güvenilir veri sağlamak için kayıt dıĢı ekonomi ile ilgili olarak 

ayrıntılı bilgi edinmek için kullanılan yöntemlerden biridir AraĢtırmanın güvenirliği 

tamamen ankete katılanların vereceği cevaba ya da diğer bir ifadeyle sorulara ne kadar 
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dürüstçe cevap vereceklerine bağlıdır. Doğrudan ölçüm metodunun avantajı kayıt dıĢı 

ekonomi hakkında detaylı bilgi edinebilmektir. ġayet anket iyi hazırlanabilirse kayıt dıĢı 

ekonominin yapısal özellikleri de ortaya konabilir  (ToptaĢ, 1998:12). 

3.1.7.2. Dolaylı Ölçme Yöntemi  

Bu yöntemler tahmin için makro ekonomik göstergeleri kullanırlar her birinin 

esas aldığı ve izlediği göstergeler birbirinden farklıdır. Ekonomilerin 

karĢılaĢtırılmasında GSMH rakamlarından yararlanırken, bu ekonomiler içinde yer alan 

“underground ekonomiler” in kapladığı büyüklüğü dikkat edildiği kadar GSMH‟nın 

farklı yıllarda üretilen mal ve hizmet türlerinin de göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Eğer iki ülkenin karĢılaĢtırılırken GSMH rakamlarından yararlanılıyorsa 

ve biri ciddi boyutta askeri iken diğeri değilse bu iki ülkenin GSMH rakamları mal ve 

hizmet üretimlerinin değerlerini yansıttığından karĢılaĢtırılması çok güçtür ve büyük 

oranda farklar olacaktır.  ( Altuğ, 2006:2). 

3.1.7.3. Karma Yöntem  

Kayıt dıĢı ekonominin ölçülmesi konusunda geliĢtirilmiĢ bir diğer yöntem de 

literatürde “Karma Yöntem” olarak adlandırılmaktadır. Hannelore Weck ve Bruno 

S.Frey tarafından geliĢtirilmiĢ olan bu yöntemde vergi yükü, vergi ahlakı, bürokrasi, 

kırtasiyecilik, vergi denetimi, vergi cezaları vs. gibi pek çok değiĢken dikkate alınarak 

bu değiĢkenlerin bileĢim sonuçları analiz edilerek kayıt dıĢı ekonominin boyutları tespit 

edilmeye çalıĢılmaktadır. Fakat bunlardan hiçbiri kayıt dıĢı ekonominin gerçek 

boyutunu tespit etmek için yeterli değildir.  

Yapılacak hesaplamaların kayıt dıĢı ekonominin ya da vergi dıĢı piyasa 

ekonomisinin gerçek boyutlarını yansıtması beklenmemelidir (Katkat, 2007:39). 

Enformel faaliyetler dükkanlarda gerçekleĢtirildiği gibi evlerde de gerçekleĢtirilebiliyor. 

ġekil 3.3. „de BirleĢik Milletler Kadınlar Ġçin Kalkınma Fonu tarafından yapılan bir 

araĢtırmaya göre enformel istihdamın ortalama kazançlara ve cinsiyete göre dağılımı 

görülmektedir. Bu sektörler içindeki istihdam kategorilerinde en düĢük ücretli en az 

koruması olan sektör ev üretiminde çalıĢan kadınlardır (Huitfeldt, Sida and 

Jütting,unknown:99).  
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Yoksulluk Riski  Ortalama Kazanç 

DüĢük                    Yüksek        

                                                            Ağırlıklı Erkek  

Yüksek               DüĢük                  Ağırlıklı Kadın  

  

Kaynak:  (OECD,2009). 

ġekil 3.3. Kayıt DıĢı Ekonominin Cinsiyet, Ortalama Kazanç ve Yoksulluk 

Riskinde AyrıĢtırılması 

           3.1.8. Dünyada Kayıt DıĢı Ekonomi  

1936 yılında Fransa‟da kayıt dıĢı ekonomide ilk düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Sonrasında 1940 yılında kayıt dıĢı istihdam konusunda yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Ġlk defa 1958 yılında ABD‟de Cagan tarafından kayıt dıĢı ekonominin hacmi ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır  ( Yurdakul,2008:2). Ancak asıl bilimsel ilgiyi Gutman 1977‟de yayınlanan 

makalesi ile çekmiĢtir. Kayıt dıĢı ekonomiye iliĢkin ilk uluslararası konferans 1983‟te 

Almanya‟da Bielefeld eyaletinde yapılmıĢtır  ( Önder,2012:13). 

1960‟lardan itibaren çok sayıda tahmin yöntemi geliĢtirilerek, çeĢitli ülkelerdeki 

kayıt dıĢı ekonomi hacmi tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kayıt dıĢı ekonomi geliĢmekte 

olan ülkeler kadar geliĢmiĢ ülkelerinde sorunudur. Varlığı iki açıdan büyük önem 

taĢımaktadır. Ġlk olarak kayıt dıĢı ekonominin varlığı kamu kesimi açısından vergi kaybı 

anlamına gelmektedir. Ġkincisi ise toplam ekonominin bir bölümü resmi kayıtlara 

girmediği için ekonominin gerçek boyutu ve ekonomik büyüklüklerin göreceli ağırlığını 

saptamak mümkün değildir.  
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Friedrich Schneider 2002 yılında 110 ülke için kayıt dıĢı ekonomi büyüklüğünü 

tahmini olarak hesaplamıĢtır. Schneider geliĢmiĢ ülkeler için emisyon hacmi 

yaklaĢımını kullanırken, geliĢmekte olan ülkeler için fiziki girdi yaklaĢımını 

kullanmıĢtır. Çünkü geliĢmekte olan ülkelerde, resmi ekonomi de çoğunlukla nakit para 

kullanıldığından, emisyon hacmi yaklaĢımı yanıltıcı sonuçlar verebilir. Schneider fiziki 

girdi yaklaĢımında, kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü aĢırı elektrik kullanımından 

hareketle tahmin etmeye çalıĢmıĢtır. Bunun için de ülkenin resmi GSMH değeriyle yine 

o ülkedeki elektrik tüketimini kıyaslamıĢ ve elektrik tüketimindeki fazlalığı kayıt dıĢı 

ekonominin göstergesi olarak kabul etmiĢtir  (Schneider and Enste,2000:96-99). 

Tablo 3.2. Ülkeler Arası Kayıt DıĢı Ekonomi 

Kaynak: Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010,5  

 

Tablo 3.2.‟de Ġsviçre, Avusturya, Ġngiltere, Hollanda, Fransa, Ġrlanda, Almanya 

ortalamanın altında kalırken, Türkiye %32,1 ile ortalamanın çok üzerindedir.  Kayıt dıĢı 

ekonomi geliĢmekte olan ekonomilerde %41, geçiĢ ekonomilerinde  %38 ve OECD 

ülkelerinde %18 olarak belirlenmiĢtir. Vergilendirme ve sosyal güvenlik katkıları kayıt 

ÜLKELER % 

Yunanistan  28,6 

Ġtalya  27,0 

Belçika  23,2 

Portekiz 22,6 

Ġspanya  22,6 

Norveç 19,1 

Ġsveç 19,1 

Finlandiya  18,3 

Danimarka  18,2 

Almanya  16,3 

Ġrlanda  15,8 

Fransa  15,3 

Hollanda  13,0 

Ġngiltere  12,6 

Avusturya  10,2 

Ġsviçre  8,8 

Türkiye  32,1 

ORTALAMA 18 
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dıĢı ekonominin büyüklüğünü belirleyen temel etmenler arasındadır. Ülkemizde kayıt 

dıĢı ekonomiye yönelik çalıĢmalar, bu sorunun mali boyutunun geliĢmiĢ ekonomilere 

kıyasla hayli yüksektir. Türkiye‟de basit parasal oran, vergi yaklaĢımı, karma yöntem, 

gibi çeĢitli yöntemler kullanılarak kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğü belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır  ( Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Planı 2008- 2010: 5-6). 

 

3.1.8.1. Gelişmiş Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi  
 

3.1.8.1.1. Kanada’da Kayıt Dışı Ekonomi  

 

Kanada‟da yüksek vergi oranları, iĢsizlik, ikinci iĢte çalıĢma ve yabancı göçü 

nedenleri ile kayıt dıĢı ekonomide 1976-1990 yılları arasında önemli bir yükselme 

olmuĢtur  (Rolf and Roger,1994:1). Kayıt dıĢı ekonominin yükseliĢi vergilerin 

arttırılmasına, vergilerin arttırılması da kayıt dıĢı ekonomiye yöneliĢi arttırmıĢtır. Vergi 

oranlarının artmasından zarar gören bireylerinde kayıt dıĢına yönelimleri artmıĢtır. 

Hükümet ise ciddi önlemler almaya baĢlamıĢtır. Vergide düzenlemeler yapılmıĢ, adalet 

sağlanmaya çalıĢılmıĢ ve cezai yaptırımlar arttırılmıĢtır. Ayrıca halk bu konuda 

eğitilmiĢ ve gönüllü katılımlarla mücadelenin yaygınlaĢtırılması zorunluluk haline 

getirilmiĢtir  ( Hill,2002:2-12). 

 

3.1.8.1.2. ABD’de Kayıt Dışı Ekonomi  

ABD‟de kayıt dıĢı ekonomik faaliyetler tamamen yasa dıĢı organize suçlar ile 

vergi idaresinden gelir gizlemeye yönelik faaliyetler olmak üzere iki grupta ele 

alınabilir. IRS  ( Internal Revenue Service). adlı kuruluĢ vergi mükelleflerinin kanunları 

ihlal edip etmediklerini kontrol etmek ve kanun açıklarından yararlananlar var mı diye 

sürekli araĢtırmalar yapmaktadır. 1983 yılında kazandığın kadar öde Ģeklinde bir 

uygulamaya gidilmiĢtir. Mali denetimlerin sıklaĢtırılması, bağımsız denetim 

kadrolarının kurulması ile 90‟lı yıllarda vergi kayıp ve kaçaklarında büyük oranda 

azalma olmuĢtur  (Ekin, 1995:12). 
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IRS‟nin hesaplamalarına göre ABD‟de kayıt dıĢı ekonominin GSMH içinde 

oranı %8 civarındadır. Son yıllarda Amerika ekonomisindeki canlılık istihdam 

oranlarının yüksek gerçekleĢmesine, kalifiye olmayan iĢçilik gerektiren iĢ kollarında 

kayıt dıĢı olarak düĢük ücretli göçmen iĢçi çalıĢtırılmasını arttırmıĢtır. ABD‟de evde 

çalıĢma bireyler arasında hızla artmaktadır. Özellikle bilgisayar yazılımı sektöründe 

geleneksel ofis ortamında çalıĢma azalmıĢtır. Bu durum bireyleri kayıt dıĢı çalıĢmaya 

itmektedir  ( Katkat,2007:4). 

3.1.8.1.3. İngiltere’de Kayıt Dışı Ekonomi  

Ġngiltere‟nin vergi sisteminde yapılan değiĢiklikler sonucunda sistem karmaĢık 

hale gelmiĢ ve vergi kanunlarının dili ve yapısı eleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu nedenle 

vergi sisteminin basitleĢtirilmesi amacıyla 1996 yılında Vergi Kanunlarının Yeniden 

Yazılması Projesi baĢlatılmıĢtır. Bu projenin amacı; dolaysız vergi kanunlarının temel 

yapısında değiĢiklik yapılmadan daha açık ve basit hale getirerek vergi kaçakçılığının 

önlenmesinde yol almaktadır. Uygulanan ağır cezalara rağmen her yıl 10 milyar sterlin 

vergi kaçırıldığı tahmin edilmektedir. KDV‟sini yanlıĢ beyan eden, faturasız satıĢ yapan 

KDV kaçıran iĢletmeler için ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.  

Ġngiltere‟nin vergi denetimlerini Inland Revenue  (IR) adlı kuruluĢ yapmaktadır. 

1983‟de yeniden yapılanma gereğini hissederek “ kazandığın kadar öde” uygulaması ile 

bir program baĢlatmıĢtır. Ġngiltere‟de IR elemanları geniĢ yetkilerle donatılmıĢ ve 

denetim elemanlarına bu konuda yeni taktik ve yöntem öğretilmektedir  

(Katkat,2007:44).  
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3.1.8.1.4.İtalya’da Kayıt Dışı Ekonomi  

Endüstrinin merkezilikten arındırılması, ev iĢçiliği, çocuk iĢçilerin yeniden 

doğuĢu, modern ekonomik geliĢmenin doğasına aykırı olgular ilk olarak Ġtalya‟da ortaya 

çıkmıĢtır  ( Katkat, 2007:45). 

1970 yılında kayıt dıĢı ekonomi Ġtalya‟da artıĢ yaĢamıĢtır. 1980‟li yıllarda kayıtlı 

iĢgücü-istihdam verilerini kullanarak kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele etmeye 

çalıĢmıĢlardır AraĢtırmalar sonucunda kayıtsız çalıĢanların eĢlerinin aile yardımı 

ödeneklerinin kesilmesine engel olmak için kendilerini iĢsiz olarak tanıtan kadınlar 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu kadınlar, yaĢadıkları yere yakın iĢyerlerinde ya da 

kendi evlerinde çalıĢmıĢlardır. Gündüzleri kayıtlı sektörde baĢkalarının hesabına çalıĢan 

iĢçiler, geceleri kendi hesaplarına çalıĢarak gelirlerini beyan etmekten kaçınmıĢlardır  

(Camdessus, 1998:11-15).  

Ġtalya‟da kayıt dıĢı istihdam edilenlere bakıldığı zaman gece çalıĢanlar, gençler, 

kadınlar ve emekliler ön plandadır. Sektörel olarak ise tarım, inĢaat, özel hizmet 

sektörü, evde çalıĢma alanları kayıt dıĢı ekonomide yüksek oranlardadır  ( Kaptangil, 

2003:59). 

3.1.8.1.5.Almanya’da Kayıt Dışı Ekonomi 

Almanya‟da kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisinde büyük oranda 

yer alması mücadele etmek için hem idari hem de hürriyeti bağlayıcı cezalar 

verilmesine neden olmaktadır  (Kılıç ve Özçelik, 2006:346). 

Almanya‟da kayıt dıĢı ekonomi emek yoğun sektörlerde daha fazla 

görülmektedir ĠnĢaat, otel-restoranlar, taĢımacılık, temizlik sektörü, eğlence-sanat-

kültür alanlarında kayıt dıĢı istihdama rastlanır. Tedbir olarak yasal araçların güçlü hale 

getirilmesi ve yasa dıĢı olan toplum dıĢıdır sloganları ile kayıt dıĢı ekonominin önüne 

geçilmeye çalıĢılmıĢtır  ( Kaptangil, 2003:95). 
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3.1.8.1.6.Fransa’da Kayıt Dışı Ekonomi  

Fransa‟da vergi sisteminin iĢleyiĢi ve sorunları ile ilgili araĢtırmalar yapmak 

üzere “ Vergiler Konseyi” kurulmuĢtur. Konsey raporlarında vergi sisteminin iĢleyiĢini 

ve aksaklıklarını ortaya koyarak; vergilendirme alanında alınması gereken önlemleri ve 

yapılması gerekenleri göstermektedir.  

Kayıt dıĢı çalıĢmayla mücadele için “ YasadıĢı ÇalıĢma, Kayıt DıĢı ĠĢ ve ĠĢgücü 

Ticareti ile Mücadele için Bakanlıklar Arası Ġrtibat Misyonu  ( MILUTMO) adı altında 

özel bir büro kurularak, tüm eylemler bu büro eliyle ulusal düzeyde koordine edilmiĢtir. 

Ev hizmetlerinin beyanına özendirmek için hizmet fiĢi sistemi kurulmuĢ olup, konut 

onarımı ve bü tür iĢlerde istihdam edilenler için vergi ertelemeleri de arttırılmaktadır.      

( Kaptangil, 2003:54). 

3.1.8.1.7.Hollanda’da Kayıt Dışı Ekonomi  

Hollanda‟da vergi denetimi etkindir. Mükelleflerin denetlenme oranları %90‟a 

kadar çıkmaktadır. Vergi denetimleri Maliye Bakanlığı‟nın merkezi birimlerinden biri 

olan Denetim Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, denetim yapılacak bölgeler için 

özel vergi timleri bulunmaktadır. Her Hollanda vatandaĢına “SOFI” diye adlandırılan 

numara verilir ve kiĢiye ait mal varlığı, kazancı, sosyal güvenlik durumu gibi tüm 

bilgilere bu numara ile ulaĢılabilmektedir.  

Kayıt dıĢı faaliyette bulunabilmek çok zordur. Ticari faaliyette bulunmak isteyen 

bir kiĢinin KDV numarası olmadan ticaret yapabilmesi mümkün değildir. Vergi cezaları 

vergi ziyaının %50‟sinden baĢlayıp, %100‟e kadar çıkabilmektedir.   (Benlikol ve 

Akgül,2002:62). 
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3.1.8.2. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi  

3.1.8.2.1. Hindistan’da Kayıt Dışı Ekonomi  

Hindistan‟daki kayıt dıĢı faaliyetlerden elde edilen gelirin sadece kısıtlı bir 

bölümü cezai faaliyetlerden temin edilmektedir. Büyük bir bölümü ise çok yaygın olan 

karaborsadan ve yasal iĢlerden elde edilen gelirlerin düĢük beyanında temin 

edilmektedir. Özel sektörde çoğu iĢlemler iki ayrı unsurla yönlendirir. Bunlar yetkililere 

beyan edilecek gelir belgesi ve kayıtlara girmeyecek bölüm Ģeklindedir  (Fidan, 

2000:56). 

Enformel ekonomide iĢçiler kayıtlı değildirler ve kanun uyarınca kaydedilirler. 

Bu nedenle, yönetmelik ve ulusal veya yerel yönetimlerin istatistiklerinde büyük ölçüde 

görünmez ve korumasızdır. Kayıt dıĢı ekonominin temel belirleyici özelliği iĢin 

istikrarsız doğasıdır. Ġstihdam kalıcı değildir ve genelde iĢçiler sosyal güvenlik 

açısından sigortasızdır. Sayılar ve istatistikler açısından, kayıt dıĢı ekonomi 

Hindistan‟da çok büyüktür. 1999-2002‟de toplam iĢgücünün yaklaĢık %93‟ünü 

oluĢturan 370 milyon iĢçi, tarım dıĢı iĢ gücünün %83‟üdür. Kadın iĢgücünün tarım ve 

tarım dıĢı iĢgücünün %20‟si dahil olmak üzere %32‟si kayıt dıĢı ekonominin 

hesaplarındadır. Hindistan‟da toplam iĢçilerin %97‟sini oluĢturan 118 milyon kadın iĢçi 

kayıt dıĢı ekonomi ile ilgilenmektedir  ( Sinha, 2006;10-11). 

3.1.8.2.2.Tayvan’da Kayıt Dışı Ekonomi  

Tarihsel olarak, Doğu Asya‟da ilk olarak yeni sanayileĢen ülkelerde ihracata 

yönelik emek yoğun üretim hızla büyümüĢtür  ( Tayvan, Kore, Singapur, Hong-Kong). 

büyümenin aynı Ģekli hızla Güney Doğu Asya ekonomileri tarafından taklit edilmiĢtir.     

( Malezya, Tayland, Endonezya).  ( Mehrotra and Bigger,2000;19). 

Tayvan‟da kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele etme çabası içinde olan ülkelerin 

baĢında gelmektedir. Kayıt dıĢı ekonomi en çok marka hırsızlığı sayesinde kazanılan 

yasadıĢı gelir, iĢportacılık, seyyar satıcılık ve uyuĢturucu kaçakçılığı Ģeklinde kendini 

göstermektedir  ( Wang, 1990; 41). 
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3.2. Evde Üretimde Vergilendirme 

3.2.1. Vergi Nedir? 

Kamu hizmetlerine olan talebin karĢılanması ve devletin faaliyetlerinin 

finansmanını sağlayabilmesi için kamu gelirlerine ihtiyaç duymaktadır.                             

Vergi; Türkçe bir terim olup, kökeni hediye edilen, karĢılıksız verilen bir değeri 

ifade etmektedir. Kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 

ortaya çıkan yükleri karĢılamak için, gerçek ve tüzel kiĢilerden, devletin egemenlik 

gücüne dayanarak, karĢılıksız ve cebri olarak aldığı parasal değerlerdir (Sayar, 

1975:125).  

Haller‟e göre vergi, kamu hizmetleri ile herhangi bir Ģekilde iliĢki haline 

getirilmeksizin zorunlu bir mali yüküm olarak tahsil edilen ve siyasi karar sürecinde 

çoğunluğun çıkarına göre belirlenen devlet görevlerinin gerçekleĢtirilmesine katkıda 

bulunan bir araçtır  ( Turhan, 1998:20).  

3.2.2.Verginin Amaçları  

 Verginin ilk amacı kamu finansman ihtiyacını gidermektir. 

 Mali Amaçlar 

Vergi sisteminin kamu giderlerinin daha hızlı arttığı geliĢmekte olan ülkelerde 

milli  gelirdeki artıĢa paralel olarak vergi gelirlerinde de artıĢ sağlayacak pozitif bir gelir 

esnekliğine sahip olması gerekir  ( Turhan, 1998:33).  

Vergilemenin mali amacı vergilemenin temel ilkelerinden biri olan iktidar 

prensibine uymak ve vergilemeyi rekabet açısından mümkün mertebe tarafsız kılmaktır  

( Turhan, 1998:34).  
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  Mali Olmayan Amaçlar  

Günümüzde verginin mali olmayan amaçları da vardır. Mali olmayan amaçlar 

ağırlık kazandığında mali amaçlar olumsuz etkilenir. Mali olmayan fonksiyonların mali 

fonksiyonları ortadan kaldıracağı durumlarda bu fonksiyonlara son vermek gerekir. 

Devlet vergileme yoluyla sağladığı gelirlerin bir kısmını çeĢitli kamu harcamaları 

Ģeklinde düĢük gelir gruplarına veya hiç geliri olmayanlara transfer harcamaları 

Ģeklinde aktarabilir. Vergilemenin sosyal amacı piyasa mekanizmasının 

gerçekleĢtiremediği adil gelir ve servet dağılımının sağlanması bakımından büyük önem 

taĢımaktadır. Piyasa ekonomisi kurallarına göre gerçekleĢen bir gelir ve servet dağılımı 

her zaman adil olmadığı için devletin adaletsizlikleri giderme yönünde piyasaya 

müdahale etmesi gerekir  ( Aksoy, 1998:174).  

Mali olmayan amaçları 3‟e ayırabiliriz ( Turhan,1998:35,36,37);  

a) Gelirin Yeniden Dağıtımına ĠliĢkin Amaçları  

Wagner vergilemenin, piyasa mekanizmasının oluĢturduğu gelir ve servet 

dağılımındaki farklılıkları zayıflatmak amacı ile bir araç olarak kullanılabileceği ve 

kullanılması gerektiği yönünde ortaya attığı tez kamusal harcamaların artması nedeniyle 

Ģuanda büyük ilgi çekmektedir. Wagner‟in sosyal ve ahlaki gerekçelere dayandırdığı 

verginin yeniden gelir dağıtıcı fonksiyonu, Keynes tarafından ortaya atılan teoriden 

sonra iktisadileĢtirildi. Keynes geliri yeniden dağıtıcı bir vergileme ile yüksek gelirleri 

azaltıp, düĢük gelirleri destekleyerek tüketim eğilimi ve efektif talebinin arttırılması ve 

istihdam seviyesinin yükselmesi görüĢünü öne sürmüĢtür. Dağıtım politikası açısından 

arzulanan amaçların gerçekleĢebilmesi için vergi gelirlerinin kullanılmasından doğan 

etkileri de dikkate alarak tüm vergisel önlemlerin gelir dağılımı üzerinde nasıl etki 

yaptıkları hakkında kesin bilgi sahibi olmak zorunluluktur.  

b) Konjonktür Politikasına ĠliĢkin Amaçları  

Ekonomide konjonktürel istikrarın gerçekleĢtirilmesi için üç hususun bir arada 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.  

- Tam Ġstihdam  
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- Fiyat Ġstikrarı  

- DıĢ Ekonomik Denge  

Vergi yüküne arttırılması yani ekonomideki konjonktür dalgaların giderilmesi 

için değiĢen iktisadi koĢulları göz önüne alarak esnek bir vergi politikasının 

uygulanması tavsiye edilir.  

c) Büyüme Politikasına ĠliĢkin Amaçları  

Bütün ülkelerin amacı iktisadi büyümeyi gerçekleĢtirmektir. Ġktisadi büyümenin 

gerçekleĢebilmesi için maliye politikasına ve vergi politikasına büyük görevler düĢer. 

Devlet sektörel bakımdan vergisel önlemler ile iktisadi büyümeyi gerçekleĢtirebilir. 

Fakat sektörel olarak değil de ekonomik bakımdan büyüme sürecinin olması halinde 

kamu giderleri ve kredi politikası vergisel tedbirlere tercih edilir.  

3.2.3. Verginin Konusu  

Konuları bakımından vergiler üç ana baĢlık altında toplanabilir; Gelir üzerinden 

alınan vergiler, servet ve servet transferi üzerinden alınan vergiler, gider üzerinden 

alınan vergiler.  

 Verginin Gelir Üzerinden Alınması  

Bu yaklaĢımda verginin üretim sonucunda yaratılan gelirden alınması gerektiği 

savunulmaktadır. Vergiye tabi gelirin net gelir olması gerekir. Teoride iki görüĢ öne 

sürülmektedir. Bunlar; Kaynak Kuramı ve Safi ArtıĢ Kuramıdır. Herman, Gustay Cohn, 

Neumann, Schaffle gibi kaynak kuramcıları gelir sürekli gelir yaratan bir kaynaktan 

elde ediliyor ise ödeme gücünün belirlenmesinde dikkate alınması gerekir  (Yılmaz, 

1996:10). 

Hang ve George Schanz ise safi artıĢ teorisini desteklemektedir. Safi artıĢ teorisi 

mükellefin belirli dönemdeki servetinde artıĢın dikkate alınması suretiyle 

vergilendirilmenin yapılmasıdır  ( Yılmaz,1996:10). 
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 Verginin Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınması  

Servet ya da sermaye üzerinden alınan vergilerin tarihi gelir üzerinden alınan 

vergilerden daha eskiye dayanmaktadır. Servet vergileri; birey tarafından herhangi bir 

sahiplik ya da el değiĢimi dolayısıyla alınan bir grup vergiden oluĢmaktadır.  

Servet üzerinden alınan vergiler Emlak Vergileri, Motorlu TaĢıtlar Vergisi; 

Servet transferinden alınan vergiler ise veraset ve intikal vergisi ile taĢıt alım vergisidir  

( Yılmaz, 1996:11). 

 Verginin Harcamalar Üzerinden Alınması  

Harcamalar üzerinden alınan vergiler; genel harcama vergileri ve muamele 

vergileri Ģeklinde iki ana baĢlık altında ele alınmaktadır. Genel harcama vergileri yaĢam 

boyu harcamaların vergilendirilmesi, bir yıl süresince yapılan harcamaların 

vergilendirilmesi, harcamaların gruplandırılarak vergilendirilmesi suretiyle üç Ģekilde 

olur. Gelir ve servet üzerinden alınan vergileri tamamlayıcı nitelikte görünen Muamele 

vergileri; Yayılı Muamele Vergileri, Toplu Muamele Vergileri, Katma Değer Vergisi 

olmak üzere 3‟e ayrılır  ( Yılmaz, 1996:13). 

3.3. Vergi Bilinci  

Vergileme sisteminde beyan usulü mükelleflerin kendi kendilerini vergileme 

usulü olarak tanımlanmaktadır. Beyan usulünün dayanak noktası mükellefin vergi 

karĢısında durumunu ancak kendisinin belirleyeceğinin düĢünülmesidir. Ancak beyan 

usulünün baĢarılı olması için mükellefin vergi bilincine sahip olması ve idarenin 

bildirimleri doğru olarak araĢtırması gerekir. Ġdarenin bildirimleri düzenli olarak kontrol 

etmesinden daha çok mükelleflerin vergi bilincini geliĢtirmesi önemlidir  (Sürmen, 

1992:7). 

“ Kamu hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi bakımından verginin önemini bilen 

toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki istekliklerinin 

düzeyine vergi bilinci denilmektedir.”  ( Akdoğan, 2006: 180).  
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3.4. Vergi Uyumu ve Vergi Uyumsuzluğu 

Vergi uyumu, vergileme sürecinin tüm safhalarında, mükelleflerin kendi iradesi 

ile vergi mevzuatındaki bildirimlerden verginin ödenmesi dahil tüm ödevlerini eksiksiz 

ve zamanında yerine getirmesidir. Yabancı literatürde tax compliance veya taxpayer 

compliance terimleri” vergi ödeme istekliliği anlamında kullanılmaktadır. Vergi 

uyumunun sağlanması için; vergiye tabi gelirin doğru beyan edilmesi, muafiyet ve 

istisnaların gerçek değerler ile aynı olması, mükellefiyetin doğru hesaplanması gerekir  

(Tunçer, 2002:2). 

Vergi uyumsuzluğu, vergi yükümlülüğünün bilerek düĢük ya da bilmeyerek 

yüksek gösterilmesini ifade eder. Vergi uyumsuzluğu bilinçli yapılabileceği gibi yanlıĢ 

bilgilendirme, yanlıĢ anlama dalgınlık gibi nedenlerden de kaynaklanabilir  

(Tunçer,2002:2). ġekil 4.4.‟de Song ve Yarborough geliĢtirdikleri vergi uyum modeline 

göre üç ana faktör tarafından beyan ve ödemeye gönüllü uyum belirlenir.  
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3.5. Türkiye’de Vergi Sistemi  

Türkiye‟nin vergi sistemi karmaĢık, kayırmacı, yolsuzluğa, kayıt dıĢılığa, 

suiistimale açıktır. Vergi konusunu oluĢturan kazançlar bilinçli olarak beyan edilmez ve 

vergi dıĢı kalır.  

Türkiye‟de kayıt dıĢı ekonominin oluĢmasında bir çok neden vardır;                      

(Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010:).  

 Vergi oranlarının yüksekliği, sık sık değiĢmesi ve ek vergiler konulması, 

 Türk Vergi Sistemi‟nde yer alan muafiyet ve istisnalar, 

 Denetim uyum eksikliği, 

 Vergi afları, 

 Muhasebe ve mali hizmetlerin yetersizliği, 

 Vergi sisteminin caydırıcı olmaması.  

3.6. Evde Üretimde Vergilendirme 

Ülkemizde ve dünyanın her yerinde mesleklerini evde icra ederek geçiminin 

sağlamaya çalıĢan insanlar bulunmaktadır. Bu kiĢiler kendi ülkelerinin vergi sistemine 

göre faaliyetlerini sürdürmekte, gelir elde etmekte ve buna göre 

vergilendirilmektedirler.  

Evde çalıĢmanın tarihçesinin sanayi devrimine kadar uzandığından bahsetmiĢtik. 

Günümüzde de evde çalıĢma, hem geliĢmekte olan ülkelerde hem de geliĢmiĢ ülkelerde 

yaygın olarak yapılan bir çalıĢma biçimidir. Hem evde çalıĢan iĢçilerin sayısındaki artıĢ, 

hem de eve iĢ veren sektörler ve firmaların sayısındaki yükselme globalleĢen 

ekonomilerde gerçekleĢmektedir  ( Hattatoğlu, 2000:23). 
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Evde üretimde çalıĢanların çoğu kadınlar olup, firmalardan iĢ almaktadırlar ve 

genellikle bir alt iĢveren sistemi ile çalıĢarak asıl iĢ verenin kim olduğunu 

bilmemektedirler.  

Üretimin fordist sistemdeki büyük fabrikalarda yapılması yerine küçük 

atölyelere ve evlere kaydırılması firma sahiplerine büyük kolaylık sağlamaktadır ve 

ekonominin kontrolünü zorlaĢtırmaktadır. Üretimin taĢeron sistemle yapılması yapılan 

iĢlemlerin kayıt altına alınmasını imkansız hale getirmektedir. Sonuç olarak kayıt dıĢı 

ekonomi ve kayıt dıĢı istihdam olgusu evde üretimde karĢımıza çıkmaktadır. 

Görünmeyen emekleriyle kadınlar kayıt dıĢılık sonucunda güvencesiz ve düĢük ücretle 

çalıĢmaktadırlar  ( Metin,2011:61).  

Fordist üretimin bitimi “ taĢeron zincirinin” oluĢmasına neden olmuĢtur. TaĢeron 

zinciri ile firmalar vergi, sigorta, toplu sözleĢme gibi yasal sorumluluk ve 

yükümlülüklerden rahatlıkla sıyrılmakta, iĢçileri iĢ olduğu zaman çalıĢtırarak ücret ve 

sigorta gibi giderlerini azaltmaktadırlar  (Disk,2003:15). 

Evde çalıĢmanın genellikle ihracatçı geleneksel sektörlerde yaygın olduğu 

bilinmektedir. Fakat sistemi uygulayan sektörler tam olarak bilinmemektedir. Bunun en 

önemli nedeni de firmaların vergi ve sigorta gibi yükümlülüklerden kaçınmak için ev iĢ 

verdiklerini açıkça söylemekten kaçınmasıdır (Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar Grubu, 

2001). 

Torba Kanun ile 4873 sayılı ĠĢ Kanunun değiĢtirilip ayda 30 günden az çalıĢma 

usulleri yeniden düzenlenmektedir. Düzenleme ile çağrı üzerine çalıĢmanın yanı sıra 

evde çalıĢma ve uzaktan çalıĢma metotları uygulanmaya baĢlayacaktır. Torba Kanun ile 

4857 sayılı Kanun‟un 14‟ünca maddesi baĢlığı değiĢtirilmiĢ olup, değiĢtirilen hükümle 

artık iĢverenlerimiz iĢçileri ayda 30 gün değil, kendi iĢyerinde değil, iĢ güvenliği tedbiri 

alarak değil, mesai ve fazla mesai uygulayarak değil, evlerine gönderdikleri iĢle 

çalıĢtıracaklar, süreye göre değil yaptıkları iĢe göre para ödeyeceklerdir. Evden veya 

uzaktan çalıĢma sözleĢmesiyle çalıĢtırılan iĢçi haklı neden olmadıkça, salt iĢ 

sözleĢmesinin niteliğinden ötürü emsal iĢçiye göre farklı iĢleme tabi tutulamaz. Evden 

veya uzaktan çalıĢma sözleĢmesiyle çalıĢtırılan iĢçinin iĢ sağlığı ve güvenliğinden 

iĢveren sorumludur. Çağrı üzerine, evden veya uzaktan çalıĢma sözleĢmesiyle 
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çalıĢtırılanlarla ilgili iĢ sözleĢmesinin tarafları, bölünemeyen haklar, yıllık ücretli izin, 

tazminata hak kazanmada esas süre, hafta tatili ve ücretine hak kazanma gibi hususlar 

yönetmelikle belirlenecektir (Tezel,2011:1). Bu düzenleme, TBMM genel kurulundaki 

görüĢmeler sırasında, sendikaların isteğine uyularak, metinden çıkarılmıĢ ve 6111 sayılı 

Torba Kanun iĢçisi ve memuruyla iĢçi sınıfının bütünü ve ülkemiz açısından önemli 

olumsuzluklar içermektedir  (Koç,2011:2).  

Kayıt dıĢı ekonomi sadece kara para, kumar, sahtecilik, vergi kaçırmak amacıyla 

muhasebe kayıtlarında yer almayan yasal olmayan faaliyetler değildir ayrıca evlerde aile 

fertleri ya da yakınlarınca gerçekleĢtirilen faaliyetler, ikinci iĢ yapma gibi çeĢitli adlar 

altında çalıĢanlara yapılan vergiye tabi tutulmayan ödemeleri de kapsar.                           

( Karaarslan,2008:7). 

1982 Anayasası‟nın 73. Maddesi‟nde “ Herkes kamu giderlerini karĢılamak 

üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” maddesiyle yasa yapıcılara 

uyacakları ilkeler gösterilmiĢtir. Anayasamızın vergi ödevini herkes için öngörmesine 

rağmen dar tabanlı vergi uygulaması benimsenmiĢtir ve sistemimiz gelire 

dayandırılmıĢtır. Verginin gelirden dar tabanlı olmasından dolayı vergi yükü çalıĢanlara, 

vergi alma iĢi dolaysız vergilere kaymıĢtır. Tarım ve esnaf kesimi ise vergi sığınakları 

nedeniyle vergi ödevi karĢısında yasal olarak saklanmaktadırlar  (Özel,1997:1).  

Ülkemizde uygulanan vergi sistemi sonucunda ortaya çıkan muafiyet ve 

istisnalar kayıt dıĢı yani vergi dıĢı bırakılmıĢ ekonomiye neden olmaktadır. Vergi 

kanun, yönetmeliklerinin yeterince açık olmaması, sık değiĢtirilmesi mükelleflere 

tanınan muafiyet, istisna ve teĢvikler de kayıt dıĢılığı artırmaktadır. Devletin vergi 

gelirlerinde azalma meydana gelmekte ve vergi istisna ve muafiyetleri, kamu harcaması 

niteliğinde olup kayıt düzenini bozduğu gibi kamu kesimi borçlanma gereğini arttırıcı 

etki yapmaktadır  (Özsoylu, 1996:71). 

Vergiden muaflık vergi ödeme gücü olmayanlar için konulmuĢ olsa da muafiyet 

kapsamının geniĢ tutulması, mükelleflerin muafiyet koĢullarını tam olarak taĢıyıp 

taĢımadıklarının tespit edilmemesi ve bu nedenle hak etmeyenlerin muafiyetten 

faydalanmaları ve muafiyetten yararlananların kayıt dıĢılığa sebebiyet vermeleri 
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nedeniyle verginin genellik ilkesine aykırı bir uygulama olmuĢtur (Oral ve 

Sayın,2009:149).  

Hükümetler, yüksek vergi oranlarını hafifletmek amacıyla muafiyet ve istisna 

uygulamalarını getirmektedir ama istisnadan yararlanmayanlar kendilerinin daha az 

vergi verebileceklerini düĢünerek vergi adaletini bozmaktadır (Tuay ve Güvenç, 

2007:31). 

Yasal mevzuattan kaynaklanan sebeplerden dolayı kayıt dıĢı çalıĢma ve 

çalıĢtırma ciddi boyuttadır. Türk Vergi Sistemi‟nde esnaf ve sanatkarlara uygulanan 

muafiyet ile evde üretimde çalıĢanlar Gelir Vergisi Yasası‟nın 9‟uncu maddesi uyarınca 

esnaf muaflığından yararlanmaktadırlar. Yasa maddesinin 6‟ıncı bendi gereği olarak 

evlerde kullanılan dikiĢ, nakıĢ, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç 

olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmadan ve dıĢarıdan iĢçi almadan; oturdukları 

evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarĢaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri,örgü, 

dantel, nakıĢ iĢleri ve turistik eĢya, tarhana, eriĢte, mantı gibi ürünleri iĢ yeri açmaksızın 

satanların bu iĢlerden sağlamıĢ bulundukları kazançlar Gelir Vergisi‟ne tabi 

tutulmamaktadır. Fakat bu ürünlerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla 

düzenlenen kermes, festival gibi kamu kurum ve kuruluĢlarında geçici olarak belirlenen 

yerlerde satılması muafiyeti engellemektedir  ( Seviğ,2007:1). 

Muafiyetten yararlananlar evlerinde ürettikleri ürünleri;  

 Bir iĢyeri açmaksızın, 

 Dernekler, vakıflar, sendikalar ve meslek odalarınca düzenlenenler dahil 

olmak üzere düzenlenen kermes, festival ve panayırlarda,  

 Kamu kurum ve kuruluĢlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde 

satabilecekler ve muafiyetten yararlanabileceklerdir. Ancak bu kiĢilerin 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından sağlanacak yerlerde 

yapmıĢ oldukları satıĢlar muafiyetten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca 

evde üretilen ürünlerin, pazar takibi suretiyle satıĢını yapanlar, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen festival, kermes 

veya satıĢ yerlerinde satmaları muaflıktan yararlanmalarını 

engellemektedir.  
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ĠĢverenler tarafından özellikle bazı sektörlerde kadınlar tercih edilmektedir. 

Bunun en önemli nedeni kadın iĢgücünün erkek iĢgücüne göre daha ucuz olmasıdır. 

Kadınların düĢük ücret ve sosyal güvencesiz çalıĢmaya karĢın suskun tutumları 

enformel sektörde kadın istihdamının giderek artmasına neden olmuĢtur.  Bu durum 

özellikle “evde çalıĢma” Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Kadınların ev üretiminde 

çalıĢmalarının bir çok nedeni vardır. Gerekli nitelik ve örgün eğitim eksikliği, çocuk 

bakım desteğinin olmaması, sosyal ve kültürel kısıtlamalar ve alternatiflerin yokluğu 

gibi nedenlerden dolayı kadınlar hem ev kadınlığı rollerinin aksamaması hem de aile 

ekonomisine katkı da bulunmalarından dolayı evde çalıĢmaya sıcak bakmaktadırlar. Bu 

da kadın iĢgücü için büyük bir dezavantaj olmaktadır  (Sinha,2006:12). 

Kayıt içindeki iĢ yerleri kendi iĢçilerini iĢten çıkararak daha düĢük iĢgücü ile 

çalıĢtıracak  iĢçiyi tercih etmektedir ve doğal olarak evde çalıĢma sistemine 

baĢvurmaktadır. Kaçak iĢçilikle bağlantılı olarak taĢeronluğun ve fason üretimin 

yarattığı sorunlar evde çalıĢma sisteminde de mevcuttur. Günümüzde iĢçi sınıfı ve 

sendikacılık hareketinin daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engel, kaçak iĢçilik 

ve bazı sektörlerde onun yasalara uydurulmuĢ biçimi olan evde üretim sistemidir.  

Bergh ve Henrekson ev yemekleri, temizlik ve küçük çocukların bakımı gibi 

evde üretim faaliyetleri gibi konuların pazarlaĢma üzerindeki etkisini konu edinmiĢtir. 

Asıl mevzu ise, hizmetlerle yüksek iĢçi vergilerinin tüketicileri kendi hizmetlerini 

kendileri sağlamaya teĢvik etmesidir. Yüksek orandaki iĢçi vergilendirmesi daha büyük 

hizmet üretiminden daha resmi olmayan kendin yap sektörüne geçiĢ yapmıĢtır. Yüksek 

Ģahsi vergilendirme giriĢimcilikle ilgili açıyı evde üretimli hizmetler konusunda yakın 

değiĢim sağlayan veya zamanında kullanımı ekonomikleĢtiren yeni pazar hareketlerine 

çevirmiĢtir. Bu da daha az özelleĢtirme, insana yatırım eksikliği ve yenileĢme için teĢvik 

azalması gibi konuları içeren ekonomi için uzun soluklu sonuçlara sahiptir.                      

Reel ücret oranlarındaki artıĢ emek, arz ve teĢvik ile birlikte kuruluĢ ve bireylerin pek 

çok ev üretimi ve çocuk bakımını dıĢ kaynak olarak kullanarak kadınların baĢarıyla 

iĢgücü piyasasına kadınların katılımını engellemektedir  (Novak,2011:1). 
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Kamu maliyesi literatüründe evde üretimin herhangi bir düzenlemesinin olduğu 

söylenemez. Boskin‟in sırasıyla ev ve pazar üretimi olan iki sektörde kullandığı genel 

denge modeli, yurtiçindeki refah kayıplarını incelemek içindir. Piyasa faaliyetinin 

vergilendirilmesi evde üretim içindeki emek ve sermaye kaynaklarını değiĢtirmektedir 

ve Boskin faktör kullanım çarpıtmalarından doğan varlıklarla karĢılanmayacak 

kayıpların sonuçlarının önemsiz olmadığını, ABD vergi gelirlerinde toplam tutarının 

%6 ve %13 arasında olduğunu söyler. Boskin ayrıca gelir ve servet üzerinden alınan 

vergiler nasıl ayarlanabiliyorsa varlıklarla karĢılanmayacak kayıpların da azaltmak için 

ayarlanabileceğini savunur. Boskin ciddiye alınması için ekonominin yarısından daha az 

sermaye stoku ve mevcut iĢgücü arzının dörtte birinden daha fazla büyüklükte bir ev 

üretim sektörünün vergi politikası üzerindeki etkileri için inandırıcı bir örnek oluĢturur.  

( Cigno, Pestieau and Rees, 2011:207)  

Evde üretimde optimal ve emtia vergi sorunu ilk kez Sandmo  (1990). tarafından 

analiz edilmiĢtir. Sandmo özellikle, yurtiçinde pazar malları için üretilen ikame malların 

optimal vergiler üzerindeki standart koĢullarını ve piyasa iĢgücü arzı için ikame 

malların evde üretimde ki sonuçlarını göstermektedir. Piyasa ve yurtiçinde üretilen mal 

ve hizmetlerin kusursuz ikame mallar olduğu varsayımına rağmen Sandmo‟nun 

analizinde sınırlama vardır. Evde üretimi bu durumda önemini ve faizini aĢırı kaybeder, 

çünkü fiyatı dıĢsal olarak belirlenir ve tüm haneler için aynıdır (Cigno, Pestieau and 

Rees, 2011:208). 

Optimal vergi teorisinde doğrusal ve doğrusal olmayan iki çeĢit model vardır. 

Doğrusal vergi sisteminde herkese uygulanan temel vergi oranı ve gelirle birlikte 

değiĢen marjinal vergi oranı vardır.  Marjinal vergi oranında iĢgücü kararları üzerinde 

etkili olmasından dolayı etkinlik kaybı maliyeti söz konusudur. Temel vergi oranlarının 

ise herkesten eĢit oranda alınması gelir bölüĢümün de adaletsizliğe neden olur  (Borluk, 

2006:13).  

Sandmo‟nun analiz sonuçların çarpıcı özelliği, resmi ifadeyle optimal vergiyi 

belirleyen koĢulların değiĢtirilmesinin ne kadar zor olduğudur. Örneğin, optimal bir 

doğrusal gelir vergisi, optimal marjinal vergi oranı üzerindeki temel koĢul, gelirin 

marjinal sosyal faydası ve pazar geliri arasındaki kovaryans tarafından verimlilik 

paydası, denklenmiĢ ikincil iĢ temininin ortalaması üzerine dayandırılan, eğlenceye 
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benzeyen bir model, kiĢinin kendi zamanından, doğrudan tüketim piyasa çalıĢmalarının 

alternatifidir. Tabi ki bu koĢulların yorumlanması farklıdır, gerekli parametreleri tahmin 

edip optimal vergi uygulamak için tasarlanmıĢ herhangi bir ekonometrik model özelliği 

yoktur ama yine de piyasaya dönük çalıĢmalara alternatif olarak daha çok eğlencenin 

aksine evde üretimi kapsayan etki bırakır  (Cigno, Pestieau and Rees,2011:208). 

Optimal gelir ve mal vergileri için aynı anda çözüm izlenimi Sandmo analiziyle 

genelleĢtirilmiĢ Kleven, Richter ve Sorensen tarafından takviye edilmiĢtir. Sandmo 

optimal vergi probleminin iki türünü ayrı ayrı ele alır. Temel sonuç olarak, optimal 

vergi sistemi piyasa faaliyetlerine uzak, vergisiz fırsat olan bozucu ikame ve evde 

üretim faaliyetlerini en aza indirmek ilkesini barındıran mevcut vergi sistemidir. Çünkü 

vergilendirilmeyen iki Ģey eğlence ve evde üretimdir. Eğlence için ikame ya da 

tamamlayıcılık açısından çerçevelenmiĢ standart sonuçların değiĢtirilmesi gerekir: 

örneğin hizmetleri güçlü bir tamamlayıcı ise, vergilendirilmemesi yerine nispeten 

hafifçe vergilendirilmesi gerekir. Ev dahil üretim optimal vergi teorisi için temel bir 

öneme sahiptir  (Cigno, Pestieau and Rees, 2011: 208). 
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                                  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Evde çalıĢma eski zamanlardan beri var olan bir çalıĢma biçimidir. Evde çalıĢma 

iĢin niteliğine, çalıĢanın niteliğine ve iĢin gerçekleĢtirilme Ģekline göre bir çok farklı 

Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. Gerek kendi hesabına, gerekse bir iĢverene bağlı olarak 

çalıĢan ev iĢçileri bulunmaktadır. Evde çalıĢma genellikle kadınlar tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir.  

Üretim Ģekli olarak evde üretim, genellikle formel alanda istihdam edilemeyen 

kadın iĢgücünün düĢük ücretlerle, kötü Ģartlarda çalıĢmasıdır. Tüm dünyada evde 

üretimde çalıĢanların çoğunluğunu kadınlar oluĢturmaktadır. Genellikle kadınların 

tercih edilmesinin nedeni ise eğitim seviyesi ve mesleki tecrübesinin düĢüklüğü, 

emeğinin ucuz olması, kadınların zor Ģartlarda çalıĢmayı kabul etmesidir. Kadınlara da 

evde üretim cazip gelmektedir çünkü hem evde çalıĢıp para kazanarak ev ekonomisine 

faydaları olmakta hem de ev iĢlerini rahatlıkla yapabilmektedirler.  

  

Evde üretimde kadınlar kimi zaman evde kendi ürettikleri bir ürünü pazara 

çıkarıp satarken, kimisi sipariĢ usulü ile çalıĢmaktadır. En çok yapılan ise firmalara 

yapılan ve parça baĢı iĢ olarak adlandırılan iĢlerdir. Tekstil, nakıĢ iĢleme gibi alanlarda 

yoğunlaĢan iĢler aracı yolu ile kadınlara ulaĢtırılır. Aracılar iĢi firmadan alarak kadınlara 

dağıtım yaparak bu iĢten para kazanır. Bu Ģekilde parça baĢı çalıĢan kadınlar emek 

sömürüsüne maruz kalırlar. Firmaların bu Ģekilde davranmasının nedenleri ise vergi, 

sigorta gibi yükümlülüklerden kolayca kaçabilmeleri, toplu sözleĢmeden uzak durmak 

ve pazarlık güçlerini sınırlı tutmaktır. Her ne kadar vergiden muaflık vergi ödeme gücü 

olmayanlar için konulmuĢ olsa da mükellefin muafiyeti hak edip etmediğinin 

incelenmemesi, muafiyetten yararlananların kayıt dıĢılığa sebep vermeleri kayıt dıĢı 

ekonomiyi ciddi boyutta artırmaktadır. 

Gerek ülkemizde gerek diğer ülkelerde kayıt dıĢı ekonomi ve kayıt dıĢı istihdam 

önemli bir sorundur. Bugün geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere kadar dünyada 

ki her yerde kayıt dıĢı istihdam sorunu yaĢanmaktadır. Bu sorun en çok kadınları 

etkilemektedir. Bunun en büyük nedeni ise kadınların emeklerinin görünmemesidir. 

Dünyadaki ve Türkiye‟deki örneklere baktığımız zaman kayıt dıĢında, düĢük ücretle ve 

güvencesiz olarak kadınların evde üretimde çalıĢtıklarını görmekteyiz.  
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Türkiye‟deki duruma baktığımızda, evde üretimi destekleyen çeĢitli derneklerin 

ve sendikaların varlığından bahsetmek mümkündür ama evde üretimde çalıĢanlar ile 

ilgili herhangi bir yasal düzenleme söz konusu değildir.  Ülkemizde bu çalıĢma 

sisteminin neredeyse tamamı kayıt dıĢıdır. ĠĢ Kanunu‟nda yapılacak düzenlemelerle 

evde üretimde çalıĢanların kayıt altına alınması gerekmektedir. Kadınların kayıt dıĢı 

olarak çalıĢması, kayıt dıĢı ekonominin oranı büyütmekte ve çok büyük vergi geliri 

kaybına dönüĢtürmektedir.  

Ġktisadi faaliyetlerin kayıt altına alınmaması, kayıt dıĢı ekonomiye neden 

olmaktadır. Kayıt dıĢı ekonominin her alanda söz konusu olmasının yanı sıra tarım 

sektörü ve evde üretimin izlenmesi ve denetlemesinin zor olması nedeniyle kayıt dıĢı 

faaliyetlerin bu sektörlerde yoğun olduğu göz ardı edilemez.  

Kayıt dıĢı ekonomide önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Her ne 

kadar yasal olmayan faaliyetler kayıt dıĢı ekonomi içinde yer alsa da, yasal olan 

faaliyetlerde kayıt dıĢı ekonomiye zemin hazırlamaktadır. Bu tür kayıt dıĢılık daha derin 

ve daha zarar verici niteliktedir çünkü hem ekonomik yapıyı hem de sosyal ve siyasi 

yapıyı etkilemektedir.  

 Kayıt dıĢı ekonomiyi en aza indirmek için  hem vatandaĢlara hem devlete büyük 

görevler düĢmektedir. Ġlk etapta yapılması gereken toplumdaki bireylere vatandaĢlık 

bilincinin aĢılanmasıdır. Kurumsal açıdan alınan önlemler ne kadar iyi olursa olsun 

vatandaĢlık bilinci olmadığı sürece alınan önlemlerin hiçbir faydası olmayacaktır. 

Verginin önemini bilen bireylerin yükümlülüklerini “vergi bilincinin” hakkını vermeleri 

ve  vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmeleri gerekir. 

  

 Türk Vergi Sisteminde vergi oranlarının düĢürülerek, muafiyet ve istisnaların 

mümkün olduğu kadar sınırlandırılması ve vergi tabanının geniĢletilmesi kayıt dıĢı 

ekonominin küçültülmesine yardımcı olacaktır. Muafiyet ve istisnalardan yasal hakları 

olduğu için faydalananlar olduğu kadar sırf daha az vergi ödemek için faydalanmaya 

çalıĢanlarda vardır. Esnaf Muaflığı ile ev üretiminde çalıĢan kiĢiler bunun en güzel 

örneğidir.  
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Evde üretimde kayıt dıĢı çalıĢanların kayıt altına alınmasında yerel yönetimlere 

görevler verilmelidir. ĠĢ verenlerin ve evde üretimde çalıĢanların kayıtlarını tutacak bir 

sistemin oluĢturulması gerekir.  

Ülkemizde evde üretim yapanlar için atılacak ilk adım ILO‟nun 177 sayılı “ 

Evde ÇalıĢma SözleĢmesi‟ne” iliĢkin 187 sayılı Tavsiye Kararı‟nın kabul edilmesidir. 

SözleĢme evde üretim yapanların çalıĢma koĢullarını düzenleyen temel bir belge 

niteliğindedir.  

Ülkemizde evde üretimin denetlenmesinde karĢılaĢılan en büyük güçlük, 

üretimin evde yapılmasından dolayı Anayasal bir hak olan konut dokunulmazlığı 

nedeniyle, evde üretim yapanları denetleyen müfettiĢlerin mevcut konuta girip yasal 

düzenleme ve denetim yapamamasıdır. Bu nedenle evde üretim yapanların çalıĢma 

koĢulları ayrı bir yasayla düzenlenmelidir.   
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EK: 1- EVDE ÇALIġMA SÖZLEġMESĠ, 1996, 1-10. MADDELER  

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Genel Konferansı tarafından 4 Haziran 1996‟da 

yapılan 83. Toplantısı Evde ÇalıĢma SözleĢmesi; 

1.Madde 

Bu sözleĢmenin amaçları bakımından:  

a) Evde çalıĢma terimi, kiĢinin evde yaptığı iĢ demektir ve aĢağıdaki özellikleri 

taĢıyan kiĢiler evde çalıĢan iĢçi olarak anılır:  

i) ĠĢverenin iĢ yerinde değil, kendi evinde veya kendi seçtiği bir baĢka 

yerde; 

ii) Ücret karĢılığında çalıĢır; 

iii) Kullanılan teçhizat, malzeme ve diğer girdileri kimin sağladığı 

önemli olmaksızın, sonuçtaki ürün ya da hizmet iĢveren 

tarafından belirlenir; 

Bu kiĢiler, ulusal yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları uyarınca bağımsız 

iĢçi sayılmalarını gerektirecek ölçüde özerkliğe ve ekonomik bağımsızlığa sahip 

değildir.  

b) ĠĢçi statüsündeki kiĢiler, sadece zaman zaman normal iĢyerinde değil de evde 

çalıĢtıklarından, bu sözleĢmedeki evde çalıĢan iĢçi tanımına girmezler.  

c) “ ĠĢveren” terimi, doğal ya da yasal doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla 

aracılar ulusal yasalarla öngörülmüĢ olsun ya da olmasın, kendi iĢini 

sürdürmek için eve iĢ veren kimseyi tanımlar.  

     2.Madde  

Bu sözleĢme 1. Maddedeki Ģekliyle evde çalıĢan herkesi kapsar. 

     3.Madde 

Bu sözleĢmeyi imzalayan her üye, evde çalıĢanların koĢullarını iyileĢtirmeye 

yönelik ulusal politikaları, en fazla temsil gücüne sahip iĢçi ve iĢveren kuruluĢlarına ve 
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Ģayet varsa evde çalıĢanlarla ilgili örgütlere ve evde çalıĢanların iĢverenlerinin 

örgütlerine danıĢarak benimsemeli, uygulamalı ve düzenli aralıklarla gözden 

geçirmelidir.  

     4.Madde  

1.Evde çalıĢmaya iliĢkin ulusal politika; evde çalıĢmanın özgül niteliklerini ve 

uygun olan her yerde, iĢletmelerde yapılanla aynı ya da benzer çalıĢmalara 

uygulanabilir. KoĢulları göz önüne alınarak, evde çalıĢanlar ve diğer ücretlilerin eĢit 

muamele görmelerini mümkün olduğunca teĢvik etmelidir.  

           2.EĢit muamele, özellikle aĢağıdakilerle ilgili olarak teĢvik edilmelidir:  

              a).Evde çalıĢanların kendi seçimleri olan örgütleri kurma ya da bunlara üye 

olma ve faaliyetlerine katılma hakları; 

b) ĠĢe alma ve iĢ dağılımındaki ayrımcılığa karĢı koruma; 

c) ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanında koruma; 

d) Ücret 

e) Yasal sosyal güvenlik koruması; 

f) Meslek içi eğitim olanağı; 

g) ĠĢe kabul ya da iĢ için asgari yaĢ  

5.Madde  

Evde çalıĢmaya iliĢkin ulusal politika, yasalar ve yönetmelikler, toplu 

sözleĢmeler ve hakem kararlarıyla veya ülkedeki uygulamaya uygun olarak 

gerçekleĢtirilmelidir.  

6.Madde 

ÇalıĢmaya istatistiklerinin evde çalıĢmayı mümkün olduğunca kapsamını 

sağlayacak uygun önlemler alınmalıdır.  
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7.Madde 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin ulusal yasa ve yönetmelikler, özgül niteliği göz 

önüne alınarak evde çalıĢmaya uygulanmalı: güvenlik ve sağlık nedenleriyle evde 

çalıĢma sırasında bazı tür iĢlerin yapılmasının ve bazı maddelerin kullanımının 

yasaklanacağı koĢulları saptamalıdır. 

8.Madde 

Evde çalıĢmada aracıların kullanılmasına izin verilen hallerde, iĢverenlerin ve 

aracıların her birinin ayrı ayrı sorumlulukları; ülkedeki uygulamayla uyumlu biçimde, 

yasalar ve yönetmelikler, toplu sözleĢmeler ve mahkeme kararlarıyla belirlenmelidir.  

9.Madde  

1.Ulusal yasalarla ve uygulamayla uyumlu bir denetim sistemi, evde çalıĢmayla 

iliĢkili yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamalıdır.  

2.Bu yasa ve yönetmeliklerin ihlali durumunda, gereğinde cezaları da kapsayan 

uygun çözümler öngörülmeli ve etkin bir Ģekilde uygulanmalıdır.  

10. Madde 

 Bu sözleĢme, evde çalıĢanlar için, diğer uluslararası sözleĢmelerde bulunan daha 

yararlı hükümleri etkilemez.  

Kaynak:  (Hattatoğlu, 2000:316). 
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