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Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması: Vergi Suçları? 
Özet 
Fırsat eşitliği ve pozitif eylem gibi toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması da bir toplumsal cinsiyet 

eşitliği politikasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları genelde kadınların dezavantajlı bulunduğu, erkeklerin ise 
daha ayrıcalıklı olarak yer aldığı pozisyonlara odaklanarak gerçekleşmektedir. Bu politikalar, kadınlara özel 
politikalar geliştirilmesi ve sistem içerisine kadınların daha çok entegre edilmesine yöneliktir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin ana akımlaştırılması ise, ana akım politika süreçlerinin hepsinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kamu 
politikalarının tamamının dengeli biçimde dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması insan haklarının temel problemlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliği 
sadece insan hakları sorunu olarak görülmemeli aynı zamanda ekonomik kalkınmamın da ana faktörlerinden birisi 
olduğu unutulmamalıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru da kadınların işgücüne katılımıdır. Kadınların 
ekonomik süreçte etkin bir şekilde yer alması, tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin 
dengeli bir yapıya kavuşmasında önemli bir etken olacaktır. Esasında toplumsal cinsiyet eşitliği kendi başına temel 
bir kalkınma hedefidir. Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ile ekonomik kalkınmanın daha verimli ve 
sürdürülebilir hale gelmesi söz konusudur. Türkiye'de kadınların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerde 
sürekli bir iyileşme görülmekle birlikte arzu edilen noktada olmadığı açıktır. Kadınların toplumsal yaşamda 
karşılaştıkları sorunların pek çok konuyla bağlantısı nedeniyle konunun bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması ve bu 
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hareket etmeleri ve toplumsal cinsiyetin ana 
akımlaştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ekonomik kalkınma ve cinsiyet eşitliğine ilişkin rakamlar ve 
istatistikler vergi hukuku ve bilhassa vergi ceza hukuku bağlamında değerlendirilecektir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil 
ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün geçen ay yayınlamış olduğu 2017 yılına ait vergi suçlarına ilişkin veriler 
doğrultusunda toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması gerektiğine ilişkin çıkarımlara da bu çalışmada yer 
verilecektir.  

Gender Mainstreaming: Tax Crimes? 
Abstract 
As equal opportunities and positive action gender mainstreaming is also a gender equality policy. Gender 

equality policies are generally realized by focusing on the positions where women are disadvantaged and men are 
more privileged. These policies are aimed at developing women-specific policies and integrating more women into 
the system. The mainstreaming of gender equality aims at a balanced transformation of all of the mainstream policy 
processes in terms of gender equality. Ensuring gender equality is one of the basic problems of human rights. 
However, gender equality should not only be seen as a human rights problem, but it should not be forgotten that it is 
one of the main factors of economic development.  An important element of sustainable development is the 
participation of women in the labor force. The effective participation of women in the economic process will be an 
important factor for a gain for the whole country, for the acceleration of development and for a balanced structure of 
growth. In fact, gender equality is a fundamental development objective itself. With gender mainstreaming, 
economic development becomes more efficient and sustainable. The data on women's economic and social situation 
in Turkey shows a continuous improving; however it is not at the desired level.  It is important to address the issue 
with an integrated approach due to the many problems that women face in social life are connected and to act in 
collaboration with the institutions and organizations operating in this field and to implement gender mainstream. In 
this study, economic development and gender equality figures and statistics will be evaluated in the context of tax 
law, and in particular tax criminal law. The implications of gender mainstreaming in accordance with the data on tax 
crimes of 2017 published in January 2019 by the General Directorate of Judicial Register and Statistics will be 
included in this study.  
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