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Önsöz

Türkiye makroekonomik politikalarýn geliþtirilmesi ve sosyal güvenlik, yatýrým ortamý, rekabetçilik, iþgücü
piyasasý ve kamu sektörü yönetimi gibi çeþitli reformlarýn uygulanmasýnda Dünya Bankasý ile iþbirliði
yapmaktadýr. Bankanýn programlarý, ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn saðlanmasý açýsýndan Türkiye için
oldukça yararlýdýr. Bu baðlamda, Dünya Bankasý ile olan bu iþbirliðinin orta vadeli çerçevesi, temel olarak
Dokuzuncu Kalkýnma Planýna dayanan ve 2008-2011 yýllarý arasýndaki dört yýllýk iþbirliði çerçevesini oluþturan
Ülke Ortaklýk Çerçevesi (CPS) ile belirlenmiþtir. CPS çerçevesi kapsamýnda Dünya Bankasý Türkiyeye yatýrým
ve program kredileri saðlamakta, analitik çalýþmalar yürütmekte ve tavsiyeler aktarmaktadýr.
"Refah ve Sosyal Politika Alanýnda Analitik Çalýþma ve Tavsiye Hizmetleri Programý" Dünya Bankasýnýn CPS
kapsamýndaki çalýþmalarýnýn bir parçasýný oluþturmaktadýr. Bu program çerçevesinde Dünya Bankasý ve Devlet
Planlama Teþkilatý (DPT) çalýþanlarý tarafýndan deðerli bir Rapor hazýrlanmýþtýr. Bu ortak Rapor, Türkiyede
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn AB ve OECD ortalamalarýna göre neden düþük olduðunu ve neden düþmeye
devam ettiðini araþtýrmayý amaçlamaktadýr. Bu baðlamda, bu Rapor kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný teþvik etmeye
yönelik politika çerçevesine katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr.
Dünya Bankasý ve Devlet Planlama Teþkilatýndaki uzmanlardan birçok kamu kurumuna ve akademisyene
kadar, katkýda bulunan herkese bu Raporun hazýrlanmasý sürecinde saðladýklarý yardým ve iþbirliði için en
derin teþekkürlerimizi sunuyor, bu karþýlýklý ve çok deðerli iþbirliðinin gelecekte de devam etmesini diliyoruz.

Kemal MADENOÐLU
Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarý
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Yönetici Özeti
1. Türkiyedeki iþgücü piyasasýnýn belirgin
özelliklerinden birisi kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlma
(ÝGK) oranlarýnýn oldukça düþük olmasýdýr. Ocak
2009 itibariyle, Türkiyede kadýnlarýn ÝGK oraný yüzde
23,5tir. Buna karþýlýk, Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma
Teþkilatý (OECD) ve Avrupa Birliði (AB)-19 ülkelerinde
kadýnlarýn ortalama ÝGK oraný 2007 itibariyle sýrasýyla
1
yüzde 62 ve yüzde 64tür. Türkiyede kadýnlarýn
Ýþgücüne Katýlýmý ile ilgili yapý, ülkenin 1980lerden
bu yana yaþadýðý birçok sosyal ve ekonomik deðiþiklikler
baðlamýnda yorumlanmalýdýr. Türkiye halký daha eðitimli
hale geldikçe, ülkenin orta sýnýfý geniþledikçe ve ülkede
kentleþme arttýkça, aileler ve özellikle kadýnlar yeni
zorluklar ve yeni yaþam tarzlarý ile karþý karþýya
kalmaktadýr. Kentleþme ve geçimlik tarýmdan uzaklaþma,
özellikle üniversite eðitimi almamýþ olanlar olmak üzere
kadýnlarýn istihdam yapýsý üzerinde derin bir etki
yaratmýþtýr. Geleneksel olarak, kýrsal alanlardaki kadýnlar
aile çiftliklerinde çalýþmýþlardýr. Ancak, hizmet ve imalat
sektörlerindeki daha çekici (ve daha fazla kazanç getiren)
fýrsatlar arttýkça, aile tarýmý ve geçimlik tarým giderek
önemini yitirmiþtir. Çoðu durumda, aile faaliyetlerinde
geçimlik tarýmdan uzaklaþma (özellikle kocanýn ve/veya
aile reisinin tarýmdan uzaklaþtýðý durumlarda) kadýnlarýn
iþgücünden çekilmesine yol açmaktadýr.
2. Raporda Türkiyedeki kadýnlarýn çoðunun
çalýþmak istediði ancak çalýþmalarýný engelleyen bazý
zorluklar ile karþý karþýya olduklarý tespit edilmiþtir.
Özellikle (yeni göç edenlerin çoðunun yaþadýðý) kentsel
alanlardakiler olmak üzere, üniversite eðitimi almamýþ
kadýnlar, genellikle düþük ücretli, uzun ve zorlu çalýþma
saatlerine sahip ve sosyal güvenlik saðlamayan iþlerde
çalýþmaktadýr. Dahasý, çalýþan kadýnlara çocuk bakýmý
ve ev iþlerinde yardýmcý olacak baþka birini tutmanýn
yüksek maliyeti, iþ arayan kadýnlarýn önündeki önemli
bir engeldir. Bu Rapor çerçevesinde görüþülen kadýnlar,
çalýþmaya karar vermeleri halinde çocuk bakýmý için
Ýstanbulda aylýk 500 - 600 TL ödemek zorunda
kalacaklarýný bildirmiþtir. Bu, kazanacaklarý maaþýn
çoðunu çocuk bakýmý için ödemek zorunda kalacaklarý
anlamýna gelmektedir ve bu tutar temizlik ve yemek
piþirme gibi ev iþlerine yardýmcý olacak baþka birini
tutmanýn getireceði ilave masraflarý içermemektedir.

Türkiyedeki Kadýnlarýn Ýþ Bulmalarýna Yardýmcý
Olmak, Sosyal ve Ekonomik Anlamda Ýyi Bir
Yatýrýmdýr
3. Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda Türk Hükümeti
aktif olarak istihdam edilen kadýnlarýn sayýsýný
arttýrmaya yönelik hedefler belirlemiþtir. Toplumsal
Cinsiyet Eþitliði Ulusal Eylem Planý, kadýnlarýn yetenek
ve becerilerinden iþgücü piyasasýnda yararlanmanýn
sadece ailelere daha fazla ekonomik baðýmsýzlýk
saðlamakla kalmayýp ayný zamanda kadýnlarýn
özgüvenini ve sosyal saygýnlýðýný arttýracaðýný
vurgulamaktadýr:
(a) Daha yüksek kadýn istihdam oraný, ekonomik
büyüme ve yoksulluðun azaltýlmasý, için kapasite
oluþturulmasýnda yararlý olacaktýr. Uluslararasý
deneyimler, kadýnlarýn istihdama çekilmesi ile
yoksulluðun azaltýlmasý, daha yüksek ekonomik
büyüme ve daha iyi yönetiþim arasýnda bir iliþki
olduðunu göstermektedir. Raporda sunulan
tahminler, Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmý ile ilgili olarak belirlenen hedefe
ulaþmanýn (mevcut yüzde 24lük düzeyden yüzde
29a), iþgücü piyasasýna yeni girenlerin tümünün
tam zamanlý iþlerde çalýþmasý durumunda
yoksulluðun azaltýlmasýna yüzde 15lik bir katkýda
bulunabileceðini göstermektedir.
(b) Daha yüksek kadýn istihdam oranlarýna ulaþýlmasý, devletin eðitim yatýrýmlarýnýn daha etkili
sonuç vermesini saðlayacaktýr çünkü bu durumda,
istihdama katýlan kadýnlar geliþtirdikleri becerilerini
üretken bir þekilde kullanarak ekonomiye katký
saðlarlar. Kadýn istihdam düzeylerinin düþük olduðu
ülkelerde aileler genellikle kýz çocuklarýnýn eðitimine
yetersiz bir seviyede yatýrým yapmaktadýr. Öte
yandan, çalýþmayan kadýnlar ile karþýlaþtýrýldýðýnda
çalýþan kadýnlar, çocuklarýnýn eðitim ve saðlýðý ile
iliþkili karar alma sürecinde genellikle daha fazla
rol almaktadýr ve bu kararlar gelecek nesillerin
refahýný olumlu yönde etkileyen dýþsal faktörlerdir.

1 AB-19 ülkeleri; Belçika, Fransa, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Danimarka, Ýrlanda, Birleþik Krallýk, Yunanistan, Ýspanya, Portekiz, Ýsveç, Finlandiya, Avusturya,

Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristandýr.
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Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlým Oranýnýn
Düþük Olmasý Meselesi

Þekil ES.1: Kadýnlarýn ÝGK Oranlarý, 1988 2008
OECD

4. Türkiye, kadýnlarýn iþgücü piyasasýna giriþini
kolaylaþtýrabilecek önemli yapýsal ve sosyal
deðiþimler yaþamýþtýr:
Seçilen Ülkeler

(a) Son yýllarda toplumun çalýþan kadýnlara karþý
tutumu deðiþmiþtir. Bu deðiþimin sebebi kýsmen
pragmatik olabilir: deðiþen ekonomik koþullar ile
birlikte, ailelerin tek bir gelirle tüm giderlerini
karþýlayabilmesi daha güç bir hale gelmiþtir.
(b) Kadýnlarýn eðitim alma oraný yükselmektedir.
Son yirmi yýlda, okuma yazma bilmeyen kadýnlarýn
oraný yüzde 33,9dan yüzde 19,6ya düþerken,
ilkokul eðitiminden daha yüksek eðitim düzeyine
sahip kadýnlarýn oraný iki kattan fazla artmýþtýr.
Ayrýca, 1988 yýlýnda yüzde 1,8 olan üniversite
eðitimi almýþ kadýnlarýn oraný 2006 yýlýnda yüzde
5,8e yükselmiþtir. Yüksek öðrenim ile iþgücü
piyasasýna daha fazla katýlým arasýnda bir baðlantý
olduðundan dolayý, daha eðitimli bir kadýn
nüfusunun istihdamý da olumlu yönde etkilenecektir.
(c) Kadýnlar artýk daha geç evleniyor. Daha önceki
nesiller ile karþýlaþtýrýldýðýnda, kadýnlar artýk
evliliklerini erteliyorlar ve bu da eðitimlerini
sürdürmelerine ve/veya iþgücü piyasasýna
katýlmalarýna olanak tanýyor.
(d) Doðurganlýk oranlarý düþüyor. Kadýnlarýn yaptýðý
ortalama doðum sayýsý 1968 yýlýnda 5,7 ve 1988
yýlýnda 3 iken, 2008 yýlýnda bu sayý 1,9a düþmüþtür.
5. Bu faktörlere raðmen Türkiyede iþi olan veya
iþ arayan kadýn oranýnýn düþmekte olmasý þaþýrtýcýdýr.
(1988deki yüzde 34,3 seviyesinden 2008 yýlýnda yüzde
22ye düþmüþtür). Öte yandan, bu oran OECD
ülkelerinin çoðunda ve karþýlaþtýrma yapýlan diðer
ülkelerde artmaktadýr (Þekil ES.1). 1980lerde, Türkiye
Avusturya, Hollanda ve Ýsviçre gibi daha geliþmiþ ülkeler
ile benzer kadýn ÝGK oranlarýna sahipti. Bunun sebebi
büyük ölçüde kadýnlarýn tarýmsal faaliyetlere yüksek
katýlým oraný idi. 1980lerde benzer kadýn ÝGK oranlarýna
sahip olan OECD ülkelerinin çoðunda daha sonraki
yýllarda kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarý yükselirken,
Türkiyede bunun tersi gerçekleþmiþtir. 2006 yýlýnda,
Türkiye Avrupa ve Orta Asya Bölgesi (ECA) ve OECD
ülkeleri arasýnda en düþük kadýn ÝGK oranýna sahip
olmuþtur.

Türkiye

Kaynak:Dayýoðlu ve Kýrdar (2009), WDI, TÜÝK. OECD Ýstatistik Özetleri.
*Verilerin mevcut olduðu son yýl.
Not: Seçilen Ýslam Ülkeleri: Azerbaycan, Türkmenistan, Endonezya, Malezya,
Cezayir, Ýran (Ýslam Cumhuriyeti), Afganistan, Tunus, Fas, Mýsýr (Arap Cumhuriyeti),
Pakistan, Suudi Arabistan ve Irak.

Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþtü?
6. Kentleþme ve tarýmsal istihdamdaki azalma,
Türkiyede iþi olan veya iþ arayan kadýnlarýn
oranýndaki düþüþe katkýda bulunmuþ olan iki temel
faktördür. Kentleþme sebebiyle kadýnlar (ücretsiz tarým
iþlerinde çalýþtýklarý) yüksek katýlýmlý bir kýrsal ortamdan
(çoðunun evde oturduðu) düþük katýlýmlý bir kentsel
ortama göç etmiþtir. Ayrýca, kýrsal alanlarda kadýnlarýn
iþgücü piyasasýna katýlýmý son 20 yýldýr düþmektedir
1988deki yüzde 50,7 seviyesinden 2006da yüzde
33e (Þekil ES.2) düþmüþtür. Bu düþüþ; genç erkeklerin
daha eðitimli hale gelmesi ve böylelikle tarýmsal
istihdamdan imalat ve hizmetler sektörlerindeki daha
iyi ücretli iþlere geçiþleri ile açýklanmaktadýr. Çoðu
durumda, aile faaliyetlerindeki geçimlik tarýmdan
uzaklaþma (ve özellikle kocanýn ve/veya aile reisinin
tarýmdan uzaklaþtýðý durumlarda) kadýnlarýn iþgücünden
çekilmesine yol açmaktadýr.
Þekil ES.2: Sosyal Sýnýflara Göre Kadýnlarýn ÝGK Oranlarý, 1988 2008

Kýrsal
Kentsel

Kaynak: TÜÝK.
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7. Bununla birlikte, çalýþan kadýnlar için,
kentleþmenin kadýn istihdamýnýn kalitesinde
iyileþmeye katkýda bulunduðu görülmektedir.
1980lerde, Türkiyede çalýþan tüm kadýnlarýn çoðunluðu
tarým sektöründe ücretsiz aile iþçisi olarak çalýþmaktaydý.
Bugün ise, kadýnlar arasýndaki ücretsiz istihdamýn payý
yüzde 38in altýnda iken ücretli olarak istihdam edilen
kadýnlarýn payý yaklaþýk yüzde 43tür (1980lerdeki
oranýn neredeyse iki katý).

xi

çalýþma þansý olan kadýnlar arasýndaki iþgücü arzý
(istihdam ve katýlým) da düþük seviyededir. Düþük
ücretler ve düþük eðitim getirileri, büyüdüklerinde
iþgücü piyasasýna katýlma þanslarýnýn çok az olduðunu
düþündüklerinden dolayý ailelerin kýz çocuklarýnýn
eðitimine yetersiz yatýrým yapmalarýna yol açabilir. Bu
durum iþgücü piyasasýna da yansýyacaktýr ve ücretlerin
düþük tutulmasýna daha fazla katkýda bulunarak iþgücü
arzýný düþük tutacaktýr (böylelikle bir çýkmaz
yaratacaktýr).

Yetersiz Katýlým Çýkmazý Hipotezi
8. Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn
uluslararasý standartlara göre düþük seyretmesinin
temel nedeni, kentsel alanlardaki eðitim düzeyi düþük
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn çok düþük olmasýdýr.
Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verileri kentsel
alanlarda kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn oldukça düþük
olduðunu göstermektedir 2006da yüzde 19,9. Kentsel
alanlarda eðitimli (yani, yüksek öðrenimi tamamlamýþ)
kadýnlar arasýndaki katýlým oranlarý oldukça yüksek
olmakla birlikte (2006 yýlýnda yüzde 69,8), sadece ilk
öðrenim veya orta öðrenim görmüþ olan kadýnlar
arasýndaki iþgücüne katýlým oranlarý aþýrý derecede
düþüktür -2006 yýlýnda sýrasýyla yüzde 13,3 ve yüzde
15,3.
9. Kentsel alanlardaki eðitim düzeyi düþük
kadýnlar, iþgücü piyasasýna katýlýmlarýný engelleyen
karmaþýk kültürel ve ekonomik engeller ile karþý
karþýya kalmaktadýr. Ekonomik engeller genellikle
kentsel alanlarda eðitim düzeyi düþük kadýnlar için
mevcut çalýþma koþullarýnýn kalitesi ile ilgili iken (kayýt
dýþý sektörde çalýþma olasýlýðýnýn yüksekliði, düþük
maaþlar, çocuk bakým olanaklarýný maddi bakýmdan
karþýlayamamalarý, uzun çalýþma saatleri, vs.), kültürel
engeller temel olarak kadýnlarýn çocuk bakýmýna iliþkin
rolleri ve kadýnlarýn evde oturmasýna yönelik
ailevi/toplumsal talepler ile ilgilidir.
10. Kentsel alanlardaki eðitim düzeyi düþük kadýnlar
yetersiz katýlým çýkmazý olarak adlandýrýlan bir
olgu ile karþý karþýya olabilirler. Bu olgu Þekil ES.3te
açýklanmaktadýr: eðitim düzeyi düþük kentsel kadýnlarýn
sigortasýz / kayýt dýþý iþlerde çalýþma olasýlýðý yüksektir.
Kadýnlarýn kayýt dýþý iþlerde aldýklarý ücretler genellikle
çocuk bakýmý, yemek piþirme ve temizlik gibi ev iþleri
için baþkasýný tutmak için ödeyecekleri paradan daha
düþüktür. Bunun sonucunda, sadece kayýt dýþý sektörde

Þekil ES.3: Yetersiz Katýlým Çýkmazý Nedir?

Kaynak: Yazarlarýn incelemeleri

Yetersiz Katýlým Çýkmazý Nasýl Tersine Çevrilebilir?
11. Türkiyede kadýnlar için daha fazla ve daha iyi
iþ fýrsatlarý saðlayabilecek politikalar arasýnda þunlar
yer almaktadýr:
(a) Ýlk kez iþ arayanlar için iþ fýrsatlarýnýn
yaratýlmasý: Müdahaleler özellikle okuldan iþe
geçenler için olmak üzere eðitim düzeyi düþük olan
kadýnlarýn kayýtlý istihdamýný teþvik etmeyi
amaçlamalýdýr. Daha esnek iþgücü piyasasý
düzenlemeleri iþletmelerin kadýnlarý iþe almalarýnýn
önündeki engelleri azaltabilir. Örneðin, Türk
Hükümeti iþletmelerin yeni iþe aldýklarý kadýnlar
için sosyal güvenlik primlerini 5 yýllýk bir süre
boyunca sübvanse eden bir program uygulamaya
koymuþtur. Buna benzer programlarýn özellikle
saðlýklý ekonomik performans dönemlerinde
kadýnlarýn istihdam oranýnýn arttýrýlmasýna katkýda
bulunmasý olasýdýr. Müdahaleler eðitim düzeyi
düþük çalýþanlar arasýndaki yüksek kayýtdýþýlýk
oranlarýný düþürmeyi amaçlamalýdýr. Bunu yapmak
için, vergilendirme, uygulama ve teftiþleri içeren
kapsamlý bir dizi politika ve daha esnek bir iþgücü
piyasasý gereklidir. Daha fazla ayrýntý için, kayýt
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dýþýlýðýn yapýsal ve yapýsal olmayan faktörlerini
azaltmaya yönelik bir politika çerçevesini açýklayan
2009 Türkiye Ülke Ekonomik Memorandumu
(CEM)na bakýnýz. Niteliksiz kiþilerin kayýtlý
istihdamýna yönelik iþgücü talebinde düþüþe neden
olacak teþviklerden kaçýnmak için, çalýþma hayatý
düzenlemeleri, kayýtlý istihdamýn doðrudan ve
dolaylý maliyetlerini kapsamalýdýr.
(b) Parasal açýdan karþýlanabilir çocuk bakýmý:
Birçok kadýn, çocuklarý için parasal açýdan
karþýlanabilir çocuk bakým olanaklarýna eriþim
saðlanarak çalýþmaya teþvik edilebilir. Bu, okul
öncesi eðitim ve kamu/sübvansiyonlu çocuk bakým
programlarý gibi erken çocukluk geliþimi (EÇG)
programlarýnýn geliþtirilmesi yoluyla gerçekleþtirilebilir. Öncelikle, uluslararasý kanýtlar kaliteli
erken çocukluk eðitiminin ve bakýmýnýn, küçük
yaþtaki çocuklarýn daha sonra okulda ve hayatta
baþarýlý olmalarýna yardýmcý olduðunu
göstermektedir. Bu durum, öðrencinin yaþamý
boyunca sýnýf tekrarý ve okul terk oranlarýný da
düþürdüðü için ayný zamanda ekonomik getiriye de
dönüþmektedir. Ýkincisi, ve ayrýca bu Rapor ile
doðrudan iliþkili olarak, istihdam yarattýðý ve
ebeveynlerin (özellikle annelerin) ekonomik olarak
aktif olmalarýný saðladýðýndan dolayý, geliþmiþ bir
çocuk bakým ve eðitim sektörü ekonomik açýdan
önemli olabilir. Dünya Bankasýnýn yakýnda
yayýnlanacak olan Türkiyede Gelecek Nesiller Ýçin
Fýrsat Eþitliði Yaratýlmasý Yaþam Fýrsatlarý:
müdahalelerinin yoksulluk ve eþitsizliðin, nesilden
nesle geçiþ zincirinin kýrýlmasýna katkýda
bulunabileceðini vurgulamaktadýr.
(c) Eðitime yapýlan yatýrýmlarýn sürdürülmesi:
Yüksek öðretime eriþim ile kadýnlarýn iþgücüne daha
yüksek katýlým seviyesi arasýnda bir iliþki
bulunmaktadýr. Mesleki Eðitim ve Öðretime yapýlan
yatýrýmlar, özellikle genç kýzlar olmak üzere, kadýnlarý
iþgücü piyasasýnda iyi iþler bulmalarý için gereken
beceriler ile donatarak, onlarý iþgücü piyasasýna
hazýrlayabilir. Uluslararasý kanýtlar Mesleki Eðitim

ve Öðretime yapýlan yatýrýmlarýn, kadýnlarýn kayýtlý
istihdamýna yardýmcý olduðunu ve kazanç düzeyleri
ile iþgücü piyasasý fýrsatlarý bakýmýndan toplumsal
cinsiyet eþitliðini geliþtirdiðini göstermektedir.
Ancak, eðitime yatýrým yapmak tek baþýna bir çözüm
deðildir. Bu raporda yer alan analizler, Türkiyede
kentlerde yaþayan tüm kadýnlarýn üniversite eðitimi
aldýðý en uç senaryoda dahi, kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn sadece yüzde 47ye çýkacaðýný
göstermektedir (ki bu oran AB tarafýndan belirlenen
yüzde 60lýk ölçüt seviyesinin hala altýndadýr).
Rapor
12. T.C. Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý ile
Dünya Bankasý tarafýndan hazýrlanan bu Rapor,
toplumsal cinsiyet eþitliði ile kadýnlarýn iþ fýrsatlarý
hakkýndaki güncel tartýþmaya katkýda bulunmayý
amaçlamaktadýr. Raporun kapsamý temel olarak
analitiktir. Rapordaki analizler, kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýný geliþtirmeye yönelik genel bir politika
çerçevesi oluþturmak ve bu çerçeveyi açýklamakla
birlikte, herhangi bir spesifik politika önerisi sunmayý
amaçlamamaktadýr. Bu Rapor, Dünya Bankasý, Refah
ve Sosyal Politika Alanýnda Analitik Çalýþma ve Tavsiye
Hizmetleri programýnýn bir parçasýný oluþturmaktadýr.
Daha kapsamlý bir anlayýþ edinmek için, Türkiyede
Gelecek Nesiller Ýçin Fýrsat Eþitliði Yaratýlmasý Yaþam
Fýrsatlarý baþlýklý raporu okuyunuz. Rapor aþaðýdaki
þekilde yapýlandýrýlmýþtýr: I. Bölüm, Türkiyede
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ile ilgili eðilimler ve
belirleyici faktörler hakkýnda genel bir arka plan bilgisi
sunmaktadýr ve Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn güçlü ekonomik ve kültürel faktörlerden
etkilendiðini vurgulamaktadýr. II. Bölüm, Türkiyede
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son 20 yýldýr neden
düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamakta ve kentleþme
ve tarýmsal faaliyetlerden uzaklaþmanýn bu eðilime
katkýda bulunan iki temel etken olduðunu gösteren
analizler sunmaktadýr. III. Bölüm, Türkiyede kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmýnýn uluslararasý standartlara göre
neden düþük olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr.
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I. Bölüm
Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne
Katýlýmý Ýle Ýlgili Eðilimler,
Belirleyici Faktörler

Arka Plan Bilgisi
1. Türkiyedeki iþgücü piyasasýnýn belirgin özelliklerinden birisi kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlma (ÝGK)
oranýnýn Avrupa standartlarýna göre oldukça düþük
olmasýdýr.
Þekil I.1: Türkiye ECA bölgesinde kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn
en düþük olduðu ülkedir
Erkeklerin Ýþgücüne Katýlýmý (15-64)
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Kaynak: WDI veri kümesi. Veriler 2006/2007 yýllarý içindir.
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Þekil I.2: Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmýnýn, Karþýlaþtýrma
Yapýlan Diðer Ülkelere göre durumu
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2. Kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý genellikle sosyokültürel faktörlere baðlý olduðundan dolayý, OECD
ve ECA ülkelerinin Türkiye gibi bir ülke için doðru
karþýlaþtýrma ölçütleri sunmayacaðý savunulabilir.
Bununla birlikte, nüfusunun çoðunluðu Müslüman olan
ve karþýlaþtýrma yapmak için seçilmiþ bir grup ülke ile
mukayese edildiðinde dahi Türkiye, kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmý konusunda ortalamanýn altýnda bir seviyeye
sahiptir. Fakat Ýslam ülkelerinden oluþan ülkeler grubunda
karþýlaþtýrma yapýldýðýnda, Türkiyedeki kadýnlarýn
iþgücüne katýlým oraný diðer ülkelerden çok farklý bir
konumda deðildir. Ýslam ülkeleri arasýnda kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmý büyük deðiþiklikler sergilemekle birlikte;
(diðerlerinin yaný sýra) Tunus, Fas, Mýsýr, Pakistan ve
Suudi Arabistan, Türkiye ile benzer (hatta daha düþük)
kadýn ÝGK oranlarýna sahiptir (Þekil I.2).

M

Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý (15-64)
90.0

Gerçekten de, Türkiye Avrupa ve Orta Asya (ECA)
bölgesinde kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn en düþük
olduðu ülkedir (Þekil I.1). Ocak 2009 itibariyle, Türkiyede
kadýnlarýn ÝGK oraný yüzde 23,5tir. Buna karþýlýk,
karþýlaþtýrma yapmak gerekirse, Ekonomik Ýþbirliði ve
Kalkýnma Teþkilatý (OECD) ve Avrupa Birliði (AB)-19
ülkelerinde kadýnlarýn ortalama ÝGK oraný 2007 itibariyle
sýrasýyla yüzde 62 ve yüzde 64 olmuþtur.

Kadýn ÝGK % 2007

B

u bölümde Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmý (ÝGK) ile ilgili eðilimler ve
belirleyici faktörler hakkýnda genel arka
plan bilgileri verilmektedir. Türkiyede
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý pek çok
boyutu olan bir konudur ayrýca, ekonomik ve kültürel
faktörlerin yoðun etkisi altýndadýr. Bazý çalýþmalar,
Türkiyede kadýnlarýn iþgücü piyasasýna katýlýmýnýn
ardýndaki temel itici gücün büyük ölçüde ekonomik
olduðunu savunmaktadýr. Diðerleri ise Türkiyede
kadýnlarýn iþgücüne katýlmamalarýnýn temel belirleyici
faktörlerinin, çocuklarýn bakýmýndan ve ev iþlerinden
sorumlu kiþiler olarak üstlendikleri sosyal rolleri ile
iliþkili olduðunu iddia etmektedir. Türkiye kadýnlarýn
iþgücü piyasasýna katýlýmýný kolaylaþtýran önemli yapýsal
deðiþiklikler yaþamýþtýr: kadýnlar artýk daha eðitimli
hale gelmektedir, eskiye göre daha geç yaþlarda
evlenmektedirler ve doðum oranlarý düþmektedir. Bu
deðiþikliklere raðmen, Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmý sadece uluslararasý standartlara göre çok düþük
seviyelerde olmakla kalmayýp son yirmi yýldýr
düþmektedir.

7000

Not: ÝGK tanýmlarý kaynaklar arasýnda tam olarak uyumlu olmayabilir; daha fazla
bilgi için, Ek-Aya bakýnýz.
Kaynak : WDI 2007, OECD 2007 Ýstatistik Özetleri, ve EUROSTAT 2007.

2

3. Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý çok
boyutludur; hem güçlü ekonomik faktörleri hem de
kültürel faktörleri içermektedir. Ýþgücü piyasasýna
katýlým genellikle bir kadýnýn çalýþma tercihini
etkilemekle birlikte standart nicel araþtýrmalar ile
ölçülmeyen veya temsil edilmeyen bir dizi sosyal ve
ekonomik unsur içermektedir. (Þekil I.2) Kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmý önündeki engelleri veya katýlýmlarýný
saðlayan motivasyon unsurlarýný anlamak için,
Türkiyedeki hanehalklarýnýn ekonomik ve sosyal
çerçevesine ve hanehalklarý içindeki ve dýþýndaki
toplumsal cinsiyet iliþkilerinin Türk toplumunda nasýl
oluþtuðu ve yenilendiðine bakmak gerekir. Türkiyedeki
geleneksel roller, aile içi roller ve iliþkiler iþgücü piyasasý
tercihinin önemli belirleyici faktörleridir. Dolayýsýyla,
Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn hem
ekonomik hem de sosyo-kültürel perspektiften analiz
edilmesi gerekir. Nitel çalýþmalar, tipik olarak kullanýlan
araþtýrma yöntemlerinden daha derinlemesine bir
deðerlendirme ortaya koyar. Bu çalýþmalar, belirli
sorunlarýn (sorularýn) birkaç kez ortaya konulmasýný
saðlar ve bu da genellikle baþlangýçta verilen sosyal
açýdan kabul gören tarzdaki cevaplar yerine daha açýk
cevaplar verilmesini saðlar. Bu araþtýrma için, 12-23
Þubat 2009 tarihleri arasýnda Ýstanbulun kentsel
kesimlerinde odak grubu görüþmeleri ve ev ziyaretleri
gerçekleþtirilmiþtir. Bu Raporda kullanýlan verilerin
ve tanýmlarýn daha ayrýntýlý bir açýklamasý için Ek-Aya
bakýnýz.

Literatür Ýncelemesi
4. Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ile ilgili
son çalýþmalar, bu konunun özündeki karmaþýk
sosyokültürel ve ekonomik yapýyý vurgulamaktadýr. Mevcut çalýþmalar eðitim düzeyi, çocuk
sayýsý, göç, sosyokültürel faktörler, medeni durum, ve
ücret seviyeleri gibi faktörlerin hepsinin Türkiyede
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kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn önemli belirleyici
faktörleri olduðunu göstermektedir. Bazý çalýþmalar
Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn temel itici
gücünün büyük ölçüde ekonomik olduðunu, dolayýsýyla
kadýnlarýn iþgücüne katýlma ile ilgili kararlarýný piyasa
ücretlerine ve iþ döngüsüne dayalý olarak verdiklerini
(yani, piyasa ücreti kabul edecekleri en düþük ücretten
daha yüksek olduðunda iþgücü piyasasýna girmeye karar
veriyorlar) savunmaktadýr. Bu çalýþmalarda, kadýnlarýn
iþgücü piyasasýna katýlmamasýndaki temel itici gücün;
bazý kadýnlar için piyasa ücretinin ev iþlerinin toplam
deðerine karþýlýk gelen çalýþmayý kabul edebilecekleri
en düþük ücretten daha düþük olduðu gerçeði olduðu
iddia edilmektedir. Önemli sayýda çalýþmada kýrsal
bölgelerden kentlere göçün, kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn neden düþük seviyelerde olduðunun
açýklanmasýnda bir Belirleyici Faktör olduðu
vurgulanmýþtýr. Kýrsal bölgelerden gelen ve geçmiþte
ücretsiz aile iþçisi olarak çalýþmýþ kadýnlar, iþsiz hale
gelmekte veya kentsel iþgücü piyasasýna
katýlamamaktadýr. Kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný
belirleyen diðer önemli faktörler erken emeklilik ve
çocuk bakýmý ile ilgilidir. Çoðu çalýþma, ailede küçük
çocuklarýn bulunmasýnýn, kadýnlarýn katýlým ve istihdam
kararlarýný olumsuz etkilediði konusunda hemfikirdir
(Tablo I.1). Ancak baþka çalýþmalar ise Türkiyede
kadýnlarýn iþgücü piyasasýna katýlmamasýnýn temel
belirleyici faktörlerinin, toplumda kadýnlara atfedilen
çocuk bakýmý ve ev iþleri ile ilgili roller ile iliþkili
olduðunu iddia etmiþtir. Daha önce belirtildiði gibi, bu
birbirini tamamlayýcý bulgular Türkiyede kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmýnýn çok boyutlu olduðunu ve hem
sosyo-ekonomik hem de kültürel perspektiften analiz
edilmesi ve anlaþýlmasý gerektiðini göstermektedir. Aran
ve diðerleri (2009) örneðin kentsel ortamlarda görücü
usulü (ki bu muhafazakarlýðýn bir göstergesidir) ile
evlenen kadýnlarýn iþgücü piyasasýna katýlým olasýlýðýnýn
yüzde 4  10 daha az olduðunu ortaya koymuþtur.

Metin Kutusu I.1: Bu Raporda Yer Alan Nitel Analiz
Bu Raporda sunulan nitel analiz, bir grup Türk kadýnýnýn görüþlerini yansýtmaktadýr; dolayýsýyla dikkatle kullanýlmalý
ve yorumlanmalýdýr. Aslýnda, nitel çalýþmalar tüm nüfusu temsil eden cevaplar saðlamak için tasarlanmamýþtýr.
Nitel mülakatlara katýlan kadýnlar telefon esaslý bir seçim süreci ile belirlenmiþtir. GfK Türkiye, Türkiye Pazarlama
ve Kamuoyu Araþtýrmacýlarý Derneðine üye kuruluþlar ile çalýþmaktadýr. Saha çalýþmasý öncesinde, GfK Türkiye
kýsa telefon görüþmeleri yoluyla potansiyel katýlýmcýlarý taramaktadýr. Telefon görüþmeleri sýrasýnda kadýnlara
istihdam durumu ve eðitim gibi bir dizi tarama sorularý yöneltilmiþtir. Ýletiþim ve farklý konulardaki görüþleri
ifade etme kapasitelerini deðerlendirmek için, ilgili olmayan konularda da ilave sorular katýlýmcýlara yöneltilmiþtir.
Sadece proje için uygun katýlýmcýlar (yani, iþgücünde olmayan, eðitim düzey düþük, iyi iletiþim becerileri olan
kadýnlar) görüþmelere davet edilmiþtir. Dolayýsýyla, katýlýmcýlarýn seçim süreci bu tip çalýþmalarda yaygýn olan
örneklem yanlýlýðýna yol açmýþ olabilir. Ayrýca, görüþülen kiþilerin yaptýðý konuþmalardan bazý alýntýlarýn seçiminde
gerçekleþebilecek seçim yanlýlýðýnýn önlenmesi için, ifadelerin tümü konuya göre derlenmiþ ve gruplandýrýlmýþtýr
(bakýnýz Ek-B).
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Tablo I.1: Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmýnýn Temel Belirleyici Faktörleri (Bir Literatür Ýncelemesi)

Sosyal ve Kültürel
Faktörler

Yazar(lar)

Temel Bulgular

Alkan (1995)

Kadýnlarýn sosyal rolü (ve ataerkil toplumun etkileri),
kadýnlarýn iþgücü piyasasýna katýlma ile ilgili
kararlarýnda güçlü bir rol oynamaktadýr. Ev iþleri ve
çocuk/yaþlý bakýmý geleneksel olarak kadýnlarýn
görevleridir ve bunlar kadýnlarýn iþgücü piyasasýna
katýlýmýný engelleyebilmektedir. Ailede küçük çocuk
bulunmasý kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný olumsuz
etkilemektedir.
Aran ve diðerlerinin (2009) tahminleri, kentsel
ortamlarda eðer bir kadýn görücü usulü ile evlenmiþ
ise o kadýnýn iþgücü piyasasýna katýlma olasýlýðýnýn
yüzde 4-10 arasýnda daha az olduðunu göstermektedir.
Bu etki daha eðitimli kadýnlar arasýnda genellikle
daha yüksektir.

Aran, Çapar, Hüsamoðlu, Þanalmýþ, ve
Uraz (2009)
Dayýoðlu (2000)
Dayýoðlu ve Kýrdar (2009)
Erman (2001)
Eyüboðlu, Özar ve Tanrýöver (2000)
Gündüz Hoþgör ve Smits (2006)
Kasnakoðlu ve Dayýoðlu (2002)
Özar ve Günlük Þenesen (1998)
Taymaz (2009)

Eðitim

Aran, Çapar, Hüsamoðlu, Þanalmýþ ve
Uraz (2009)
Baþlevent ve Onaran (2003)
Dayýoðlu ve Kýrdar (2009)
Eyüboðlu, Özar ve Tanrýöver (2000)
Gündüz-Hoþgör ve Smits (2006)
Ýnce ve Demir (2006)
Kasnakoðlu ve Dayýoðlu (1997)

Kanýtlar, eðitim düzeyi yükseldikçe kadýnlarýn iþgücü
piyasasýna girme olasýlýðýnýn da arttýðýný
göstermektedir. Eðitim düzeyinin yükselmesi ayrýca
kadýnlarýn kendilerine duyduklarý saygýyý
güçlendirmekte, onlara rekabetçi çalýþma becerileri
edindirmekte ve iþgücüne katýlým oranlarýný
yükseltmektedir. Tahminler eðitim düzeyindeki
yükselmenin kadýnlar için istihdam edilebilirlik
olasýlýðýný yüzde 3ten (ilkokul mezunu) yüzde 73e
(üniversite mezunu) yükselttiðini göstermektedir.

Taymaz (2009)
Kentleþme

Aran, Çapar, Hüsamoðlu, Þanalmýþ ve
Uraz (2009)
Dayýoðlu ve Kýrdar (2009)
Erman (1998)
Koçak (1999)
DPT (2007)

Tarýmsal üretimdeki azalma iþgücünün daðýlmasýna
yol açmýþ, insanlarý kentsel alanlara göç etmeye
zorlamýþtýr. Önceleri kýrsal yerleþimlerinde ücretsiz
aile iþçisi olarak çalýþan ancak daha sonra kentlere
göç eden kadýnlarýn kentsel iþgücü piyasasýnda
cesareti kýrýlmýþ iþçi haline gelmeleri olasýdýr. Bunun
temel sebepleri, eðitim düzeylerinin düþük olmasý
ve becerilerinin yetersiz düzeyde olmasýdýr.

Taymaz (2009)
TÜRKONFED (2007)
Dünya Bankasý (2000, 2004)
Medeni Durum

Dayýoðlu ve Kýrdar (2009)
Pancaroðlu (2006)

Kaynak: Yazarlarýn derlediði kaynaklar.

Pancaroðlu, evlenmemiþ ve evlenmiþ kadýnlarýn iþ
ararken farklý önceliklere sahip olduklarýný ortaya
koymuþtur. Çocuk bakýmý imkanlarýnýn, evli
kadýnlarýn iþgücü piyasasýna katýlmasý için önde
gelen itici güç olduðu görülürken, evlenmemiþ
kadýnlar öncelikle saðlýk sigortasý ve emeklilik
imkanlarýnýn olduðu bir iþ aramaktadýr. Evli olmak
ile hem kentsel hem de kýrsal alanlarda iþgücüne
katýlým arasýnda olumsuz bir iliþki mevcuttur; evli
olmanýn kentsel alanlarda özellikle büyük bir etkisi
söz konusudur. Ayrýlmýþ ve boþanmýþ kadýnlarýn
kýrsal alanlarda iþgücüne katýlma olasýlýðý daha
düþükken, kentsel alanlarda bu geçerli deðildir.
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Tablo I.1: devamý

Ekonomik Dönem

Yazar(lar)

Temel Bulgular

Baþlevent ve Onaran (2003)

Yazarlar ek iþçi etkisini (yani, kadýnlarýn kocalarýnýn iþini
kaybetmesi sebebiyle maruz kaldýklarý gelir kaybýný telafi
etmek için iþgücü piyasasýna katýlmaya karar vermesi)
incelemektedir. Yazarlar evli kadýnlarýn katýlým kararlarýnýn
kocalarýnýn istihdam durumuna baðlý olup olmadýðýný
araþtýrmýþtýr. 1988 ve 1994 Hanehalký Ýþgücü Anketi
verilerinin kullanýldýðý araþtýrma, kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmý ile kocalarýnýn istihdamý arasýnda ters bir iliþki
olduðunu göstermektedir. Bu iliþkinin özellikle 1994
ekonomik krizi sýrasýnda daha güçlü olduðu görülmüþtür.

Baþlevent ve Onaran (2004)

Makroekonomik dinamikler düþünüldüðünde, yazarlar
daha uzun vadeli büyüme performansýnýn kadýnlarýn iþgücü
piyasasý konumlarý üzerindeki etkisinin hem bekar hem de
evli kadýnlar için anlamlý derecede olumlu olduðunu ortaya
koymuþtur.

Tansel

Yazar çalýþmasýnda -1980, 1985 ve 1990 yýllarýnýn zaman
serisi verilerini kullanarak- genel iþsizlik oranlarýnýn yüksek
olmasýnýn kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný olumsuz etkilediðini
göstermiþtir (özellikle cesareti kýrýlmýþ iþçi etkisi ile).

Kaynak: Yazarlarýn derlediði kaynaklar.

Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden
Önemlidir?
5. Türk Hükümeti, kalkýnma amaçlarýnda
kapsamýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlýmlarýný
arttýrmak için çeþitli önemli hedefler belirlemiþtir.
Türk Hükümeti tarafýndan hazýrlanan Toplumsal
Cinsiyet Eþitliði Ulusal Eylem Planý, Türk kadýnlarýnýn
iþgücüne katýlým bakýmýndan erkeklerden çok daha
geride olduklarýný kabul etmektedir. Rapor, kadýnlarýn
genel sosyal ve ekonomik geliþiminin iþgücüne
katýlýmlarý ile yakýndan iliþkili olduðunu, çünkü
istihdamýn kadýnlara sadece ekonomik baðýmsýzlýklarýný
kazandýrmakla kalmayýp ayný zamanda kendilerine
duyduklarý güveni ve sosyal saygýnlýklarýný artýrarak
aileleri içindeki konumlarýný iyileþtirdiðini
vurgulamaktadýr. Hükümetin 20072013 dönemini
kapsayan Dokuzuncu Kalkýnma Planý, 2013 yýlýna
kadýnlarýn katýlým düzeyini yüzde 29.6ya yükseltmeyi
amaçlamaktadýr. Bu artýþý saðlayabilmek için, Hükümet
iþgücünün eðitim düzeyini yükseltmeyi, aktif iþgücü
piyasasý politikalarý yoluyla istihdam edilebilirliði
arttýrmayý ve iþgücü piyasasýna eriþimi kolaylaþtýrmayý
içeren bir dizi politika geliþtirmeyi öngörmektedir (Tablo
I.2). 1995 yýlýndan bu yana, kadýn giriþimcilere saðlanan

destekler, yeni iþe alýmlara saðlanan destekler (genç ve
kadýn çalýþanlar için), mesleki eðitim ve çocuk bakým
merkezlerinin açýlmasý gibi kadýnlarýn istihdam
edilebilirliðini güçlendirmeye yönelik programlar ve
2
projeler geliþtirilmiþtir.

6. Ekonomik büyüme ve yoksulluðun azaltýlmasý
için kapasite oluþturulabilmesi bakýmýndan daha
yüksek kadýn ÝGK oranlarý gereklidir. Uluslararasý
deneyimler, kadýnlar ile erkekler arasýnda daha fazla
ekonomik eþitlik saðlanmasý ile yoksulluðun azaltýlmasý,
daha yüksek gayrisafi yurt içi hasýla (GSYÝH) ve daha
iyi yönetiþim arasýnda bir iliþki olduðunu göstermektedir
(Dünya Bankasý 2001; Klasen 1999). Yapýlan son
çalýþmalar, özellikle Orta Doðu ve Kuzey Afrikada
olmak üzere bazý geliþmekte olan ülkelerin, yaþ ve
eðitim yapýlarý düþünüldüðünde beklenenden daha düþük
katýlým oranlarý sergilediklerini göstermektedir. Bu gibi
ülkelerde þayet kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý, kadýnlarýn
yaþ ve eðitim durumlarýna göre beklenen seviyelere
yükseltilebilirse, hanehalký gelirleri yüzde 25e kadar
artabilecektir (Dünya Bankasý 2001, 2003). Türkiye
için yapýlan mikro simülasyonlar (Dünya Bankasý
2009a), Dokuzuncu Kalkýnma Planýnda kadýnlarýn

2 Ayrýca, daha yüksek kadýn ÝGK oraný ve istihdam politikalarýnda toplumsal Toplumsal Cinsiyet eþitliði yaklaþýmý Türkiyenin AB uyum gündeminde yer alan önemli

hedeflerdir. Lizbon ve Stockholmdeki Avrupa Konseyi zirvelerinde 2010 yýlýna kadar ABde katýlým oranlarýnýn yükseltilmesine yönelik iddialý hedefler belirlenmiþtir
(2001deki %54ten 2010da %60a.).
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Tablo I.2: Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Ulusal Eylem Planý

Hedef 1: Kadýnlarýn istihdamýný arttýrmaya yönelik
çabalarýn hýzlandýrýlmasý
1.1 Eðitim, mesleki eðitim ve giriþimcilik yoluyla kadýnlarýn
istihdam edilebilirliðinin arttýrýlmasý
1.2 Çocuk ve yaþlý bakým hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
1.3 Geleneksel yapýlarýn yaygýnlýðýnýn azaltýlmasý için
sosyal farkýndalýðýn arttýrýlmasý

Sorumlu Kuruluþ

Ýþbirliði Yapýlacak
Kuruluþlar

ÇSGB, ÝÞ-KUR,
MEB, KOSGEB

KSGM, SHÇEK, GAP
Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB),
Üniversiteler, Sendikalar,
ve STKlar

Tarým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý, MEB,
ÝÞ-KUR, ÇSGB

KSGM, GÝB, MEB,
Çevre ve Orman Bakanlýðý,
Ticaret Birlikleri, STKlar,
ve Üniversiteler

ÇSGB,
KSGM, TÜÝK,
Üniversiteler, ÝÞ-KUR

ÝÞ-KUR, Barolar Birliði,
Sendikalar, STKlar,
ÇSGB (SGK), Özel Sektör,
KSGM, Ýlgili Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý

Hedef 2: Kadýnlarýn kýrsal alanlardaki ekonomik
konumunun iyileþtirilmesi
2.1 Kadýnlarýn tarým alanýndaki giriþimciliðinin teþvik
edilmesi
2.2 Kýrsal kesimdeki kadýnlar için gelir getirici projelerin
ve çalýþma koþullarýný iyileþtirmeye dönük projelerin
uygulanmasý
Hedef 3: Ýþgücü piyasasýnda Toplumsal Cinsiyet ayrýmcýlýðý
ile mücadele edilmesi
3.1 Mevcut Çalýþma Kanununun revize edilerek Toplumsal
Cinsiyet eþitliði ile ilgili hükümlerin kanuna eklenmesi
3.2 Benzer iþleri yapan kadýnlar ve erkekler arasýndaki gelir
farklýlýklarý ile ilgili verilerin oluþturulmasý
3.3 Kadýnlarýn çalýþma yaþamýnda karþýlaþtýðý her türlü
ayrýmcýlýða karþý gerekli önlemlerin alýnmasý

Kaynak : Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Ulusal Eylem Planý (2009).

iþgücüne katýlýmý için belirlenen hedefe ulaþmanýn
halihazýrdaki yüzde 23lük düzeyden yüzde 29ayoksulluðun azaltýlmasýna, yeni iþe girenlerin tam
zamanlý olarak çalýþmasý halinde yüzde 15 kadar, yarý
zamanlý çalýþmalarý halinde yüzde 8 oranýnda katkýda
bulunabileceðini göstermektedir. Bu; kadýn istihdamýnýn
hanehalkýna ilave gelir getirmesi, ailelerine
baðýmlýlýklarýnýn azalmasý ve aile içi karar verme
güçlerinin artmasý ile gerçekleþecektir. Ayrýca, geçmiþ
çalýþmalar, çalýþan kadýnlarýn çalýþmayan kadýnlara
nazaran çocuklarýnýn eðitimi ve saðlýðý ile ilgili doðru
kararlarýn alýnmasýnda genellikle daha fazla rol aldýklarýný
ortaya koymuþtur (Angel-Urdinola ve Wodon 2008).
7. Daha yüksek kadýn ÝGK oranlarý ile beþeri
sermaye ve eðitimde yüksek getiri arasýnda bir iliþki
bulunmaktadýr. Kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarýnýn
düþük olduðu ülkelerde, aileler genellikle kýzlarýnýn

eðitimine yetersiz yatýrým yapmaktadýr. Bunun altýnda
yatan sebep oldukça basittir: aileler kadýnlarýn iþgücü
piyasasýna girme þansýnýn erkeklere nazaran daha düþük
olduðunu fark etmekte ve erkek çocuklarýnýn eðitimine
yatýrým yapmayý tercih etmektedir (bu arada aileler,
kýzlarýnýn eðitimine yapýlan yatýrýmý kýsmaktadýr). Bu
karar verme süreci ile iliþkili bazý olumsuz dýþsallýklar
bulunmaktadýr. Örneðin, kadýnlarýn eðitiminin sosyal
ve ekonomik faydalarýný vurgulayan çok fazla çalýþma
mevcuttur (örneðin, kadýnlarýn eðitimine yatýrým yapmak
çocuk ölüm oranlarýný düþürmekte, aþýlama oranlarýný
arttýrmakta ve HIV/AIDS prevalansýný azaltmaktadýr).
Ayrýca, annelerin eðitimi çocuklarýn eðitim düzeyini ve
fýrsatlarýný etkileyen önemli bir deðiþkendir. Gerçekten
de (neredeyse tüm ülkelerde) annelerin eðitimi ile
çocuklarýn eðitimi arasýnda güçlü bir iliþki vardýr.
Anneleri daha eðitimli olan çocuklarýn daha iyi eðitim
sonuçlarýna sahip olma olasýlýðý, anneleri daha az eðitimli
çocuklara nazaran daha yüksektir.
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8. Yapýlan nitel analiz Türkiyedeki kadýnlarýn
çalýþmak için daha fazla fýrsata sahip olmak
istediklerini göstermektedir. Nitel çalýþmanýn
bulgularýna göre, Türkiyede aktif olmayan kadýnlar
(çoðunlukla ev kadýnlarý) iþgücü piyasasýna katýlmak
istemektedir. Gerçekten de, çalýþmaya katýlan kadýnlarýn
çoðunluðu iþgücü piyasasýna katýlma veya en azýndan
eðitim durumlarýna veya becerilerine uygun iþ edinme
isteklerini ifade etmiþtir. Ancak, Odak Grubu
Görüþmelerine (OGG) katýlanlar Türkiyede iki tür
çalýþan kadýn olduðunu iddia etmiþtir: sosyal olarak
kabul gören ve hatta imrenilen, bir meslek sahibi
olarak çalýþan kadýnlar; ve muhtaç olarak görülen ve
toplum tarafýndan pek iyi karþýlanmayan, bir meslek
sahibi olmaksýzýn çalýþan kadýnlar. Aslýnda, aktif
olmayan kadýnlar çalýþan kadýnlarý meslek sahibi
kadýnlar olarak idealleþtirmekte ve onlara imrenmektedir.
Bir meslek sahibi olarak çalýþan kadýnlar; özgürlük,
güç, azim ve öz-saygý sahibi bireyler olarak çok olumlu
algýlanmaktadýr. Kadýnlar çalýþarak baðýmsýzlýk ve sosyal
saygýnlýk kazanabileceklerini, bunun da çocuklarý için
daha iyi bir hayat ve daha iyi eðitim fýrsatlarý sunmalarýný
saðlayacaðýný düþünmektedir. Öte yandan, bir meslek
sahibi olmaksýzýn çalýþan kadýnlar muhtaç olarak
görülmekte ve onlarýn durumu genellikle daha yüksek
düzeyde stres ve fiziksel yorgunlukla iliþkilendirilmektedirler. Daha fazla bilgi için, Ek-Bdeki çalýþan
bir kadýn olmak ile ilgili algýlamalar hakkýndaki
ifadelere bakýnýz. OGG katýlýmcýlarýna göre, kadýnlarýn
çalýþmak için daha fazla fýrsata sahip olma isteklerinin
birkaç sebebi bulunmaktadýr: çocuklarý için daha iyi bir
gelecek saðlamak, katkýda bulunarak hanehalký gelirini
yükseltmek, öz güvenlerini arttýrmak, bir aile ferdinin
hastalýðý/iþsiz kalmasý gibi beklenmedik þok
dönemlerinde ailelerine yardýmcý olmak (Ek-Bdeki
çalýþma istekliliði ile ilgili ifadelere bakýnýz). Bununla
birlikte, III. Bölümde daha ayrýntýlý olarak analiz edildiði
gibi, kadýnlar iþgücü piyasasýna katýlma fýrsatlarýný
sýnýrlayan (hem kültürel hem ekonomik) kýsýtlar ile
karþý karþýyadýr.

Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlma
Oranýnýn Düþüklüðü Meselesi
9. Türkiye, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný
kolaylaþtýrmasý beklenebilecek önemli yapýsal ve
sosyal deðiþimler yaþamýþtýr. Kadýn istihdamý Türk

toplumu tarafýndan daha kabul edilebilir hale gelmiþtir;
kadýnlar daha eðitimli hale gelmektedir, eskiye göre
daha geç yaþlarda evlenmektedirler, doðum oranlarý
düþmektedir ve Türkiye son resesyon dönemine kadar
olumlu ekonomik geliþmeler yaþamýþtýr.
10. Son yýllarda toplumun çalýþan kadýnlara yönelik
tutumu olumlu yönde deðiþmiþtir. OGG katýlýmcýlarýna
göre, Türkiye son yýllarda kadýn istihdamýnýn kabul
görmesi bakýmýndan önemli bir mesafe kat etmiþtir.
Odak Grubu Görüþmelerine katýlan kadýn katýlýmcýlar,
insanlarýn çalýþan kadýnlara bakýþýnýn 15 yýl önce bugün
olduðundan daha az hoþgörülü olduðunu belirtmiþtir.
Deðiþen sosyal ve ekonomik koþullar ile birlikte,
hanehalklarýnýn tek bir gelir ile giderlerini karþýlamalarý
daha zor hale gelmiþtir. Sonuç olarak, baba (yani
genellikle eve ekmek getiren kiþi) dýþýndaki aile
fertlerinin aileye destek olmak için iþgücü piyasasýna
katýlmasý (tamamen olmasa da) daha kabul edilebilir
hale gelmiþtir. Odak Grubu Görüþmelerine katýlan erkek
katýlýmcýlarýn, özellikle iþsizlik oranýnýn yüksek olduðu
dönemler olmak üzere ekonomik zorluk dönemlerinde
eþlerinin çalýþmasýný pek dert etmedikleri görülmüþtür.
Ýlginç bir þekilde, erkek katýlýmcýlarýn çoðu (özellikle
ev sahibi olmayanlar) özellikle konut ve kira ödemeleri
olmak üzere eþlerinin bazý giderlerin karþýlamasýna
yardýmcý olmalarýný istediklerini belirtmiþtir. Daha
ayrýntýlý bilgi için, Ek-Bdeki toplumun çalýþan kadýnlara
3
yaklaþýmý ile ilgili ifadelere bakýnýz.
11. Kadýnlar daha eðitimli hale gelmektedir. Eðitim,
Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn temel
belirleyici faktörlerinden birisidir. Özellikle kentsel
alanlarda olmak üzere, yüksek öðrenim ile iþgücüne
daha yüksek katýlým seviyeleri arasýnda bir iliþki
bulunmaktadýr (Þekil I.3). Ancak Türkiyedeki kadýnlarýn
çoðunluðu hala ilkokuldan daha yüksek bir eðitim
seviyesine sahip deðildir. Bu durum elbette ki onlarýn
iþgücüne katýlýmlarýný olumsuz etkilemekte ve okullaþma
bakýmýndan kadýnlardan daha iyi bir durumda olan
erkekler karþýsýnda dezavantajlý bir konuma oturtmaktadýr.
Örneðin 2006 yýlý itibariyle her beþ kadýndan biri (yüzde
20) okuma yazma bilmezken, bu oran erkekler arasýnda
sadece yüzde 4tür. Ayrýca, ilkokuldan daha yüksek bir
eðitim düzeyine sahip olanlarýn oraný kadýnlar arasýnda
üçte bir ile sýnýrlý iken, bu oran erkekler için yüzde
50dir.

3 OGGde kullanýlan anýmsama dönemi 15 yýldýr. Bu anýmsama dönemi herhangi bir politik veya ekonomik olaya dayalý olarak deðil, ihtiyari olarak seçilmiþtir. Sorunun

temel amacý zaman içinde çalýþan kadýnlara yönelik sosyal tutumlardaki deðiþimler ile ilgili bilgi edinmekti.
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deðiþimin, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýndaki artýþa
4
katkýda bulunmuþ olmasý olasýdýr.

Þekil I.3. Eðitim Düzeyine ve Yaþa Göre Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý
(Kentsel, 2006)
Yaþ Grubuna Göre Kentsel Alanlarda Kadýnlarýn ÝGK (2006)
90

13. Kadýnlar eskiye göre daha geç yaþlarda evleniyor.
Türkiyede evlilik çok yaygýn. Veriler kadýnlarýn yaklaþýk
yüzde 98inin 49 yaþýna kadar evlendiðini gösteriyor
(Dayýoðlu ve Kýrdar 2009). Öte yandan, boþanma çok
yaygýn görülmeyen bir olay (15-49 yaþ grubu kadýnlar
arasýnda yüzde 1den az). 1988 yýlý ile karþýlaþtýrýldýðýnda,
kadýnlar artýk evliliklerini erteliyor ve bu da teoride
eðitimlerine devam etmelerine ve/veya iþgücüne
katýlmalarýna olanak tanýyor (Þekil I.4). Yine de, evli
kadýnlar arasýndaki iþgücüne katýlma oranlarý oldukça
düþük seviyede olduðu (ve evli kadýnlar potansiyel
iþgücünün önemli bir kýsmýný oluþturduklarý) göz önüne
alýndýðýnda, kadýnlar için daha yüksek iþgücü katýlým
oranlarýna ulaþýlmasý büyük ölçüde evli kadýnlarýn
katýlým davranýþlarýndaki deðiþimlere baðlý olacaktýr.
Evli kadýnlarýn düþük iþgücüne katýlma oranlarýnýn
altýnda yatan akla yatkýn açýklamalar arasýnda çocuk
doðurma, kadýnlarýn rolünü annelik olarak gören
toplumsal roller, parasal açýdan karþýlanabilir çocuk
bakým olanaklarýnýn olmayýþý, çocuk bakýmý için resmi
olmayan düzenlemelerden faydalanma ve kadýnlarýn
toplumdan uzak yaþamalarý yer alýyor.

Üniversite

80
70
60
50

Orta Öðretim

40
30
20
10

Ýlkokul

0
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Kaynak: Aran ve diðerlerinden (2009) derlenmiþtir.

12. Bununla birlikte, Türkiyede eðitim düzeyi
özellikle kadýnlarda artmaktadýr. Son yirmi yýl
içinde, okuma yazma bilmeyen kadýnlarýn oraný yüzde
33,9dan yüzde 19,6ya düþmüþtür ve ilkokuldan daha
yüksek eðitime sahip kadýnlarýn oraný iki kattan fazla
artmýþtýr (Tablo I.3). Ayrýca, 1988de yüzde 1,8 olan
üniversite mezunu kadýnlarýn oraný, 2006da yüzde
5,8e yükselmiþtir. Eðitim daðýlýmýndaki bu olumlu

Tablo I.3: Elde Edilen En Yüksek Eðitim Düzeyine Göre Erkek ve Kadýn Nüfus Daðýlýmý (%)

Erkek
1988

Kadýn
1988

Erkek
2000

Kadýn
2000

Erkek
2006

Kadýn
2006

% Deðiþim
Erkek
19882006

% Deðiþim
Kadýn
19882006

Okur-yazar deðil

11.6

33.9

5.5

21.7

4.0

19.6

-65.5

-42.1

Diplomasýz

9.6

8.6

4.0

4.7

5.2

8.0

-45.2

-7.1

Ýlkokul

51.8

42.8

49.6

48.9

40.5

40.6

-21.7

-5.0

Ortaokul

11.5

6.2

14.9

8.2

18.6

11.8

62.0

89.8

Lise

7.1

5.0

13.1

9.1

12.6

9.0

78.4

79.7

Meslek Lisesi

3.8

1.7

5.9

3.2

9.6

5.2

154.9

206.5

Üniversite

4.7

1.8

7.0

4.3

9.4

5.8

100.0

214.7

Not: 15 yaþ üstü bireyleri kapsamaktadýr
Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar, 1988, 2000 ve 2006 HÝA verileri kullanýlmýþtýr.

4 Þekil I.3, çoðu ülkede olduðu gibi, Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn içe dönük bir U þekli izlediðini göstermektedir. Türkiyenin kendine özgü bir özelliði,

kadýnlarýn iþgücünden oldukça küçük yaþlarda çekilmesidir (30  35 yaþ arasýnda). Bunun sebebi, çocuk doðurma ve annelik dönemlerinde kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnda
önemli düþüþlerin olmasýdýr. Üniversite mezunlarý için ise, kadýn ÝGK oranlarýndaki düþüþ erken emeklilik ile açýklanmaktadýr. Eski sosyal güvenlik kanunu kapsamýnda,
kadýnlar 20 yýllýk bir hizmet süresinden sonra emekliliðe ve tüm yardýmlara hak kazanmaktaydý (erkekler için bu süre 25 yýldý). Kadýnlar için her türlü yardýma hak kazanarak
erken emekli olma fýrsatý (ki bu þu anda kademeli olarak kaldýrýlmaktadýr) özellikle kentsel bölgelerde kadýnlarýn neden erkeklerden daha erken emekli olduðunu açýklamaktadýr.
(Dayýoðlu ve Kýrdar, 2009).
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20-24 Yaþ Grubu

ortalama yaþýn 22,5 olduðunu göstermektedir. Gerçekten
de, Türkiyede ortalama bir kadýnýn 25 yaþýndan önce
evlenip çocuk sahibi olmasý ve 30 yaþýndan önce ikinci
çocuðunu doðurmasý beklenmektedir.

25-29 Yaþ Grubu

Þekil I.5: Yaþ Grubuna Göre Doðurganlýk Oranlarý (1.000 Kadýn Baþýna
Doðum)

Þekil I.4: Yýllara ve Yaþ Gruplarýna Göre Hiç Evlenmemiþ Kadýnlarýn Oraný
Hiç evlenmemiþ kadýnlarýn oraný (%)
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Kaynak : Dayýoðlu ve Kýrdar (2009).
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15. Türkiyede son 30 yýlda toplam doðurganlýk
oranlarý büyük ölçüde düþmüþtür. Beklendiði gibi,
kýrsal alanlardaki doðurganlýk oranlarý kentsel alanlardan
daha yüksektir. 1968 ve 1988 yýllarýnda kadýnlarýn
sýrasýyla ortalama doðum sayýsý 5,7 ve 3 olurken, 2003
yýlý itibariyle beklenen ortalama doðum sayýsý 2,2dir.
19932006 yýllarý arasýnda 20-24 yaþ arasý kadýnlarýn
yaptýðý doðum oranlarýnda önemli bir düþüþ meydana
geldiðini belirtmek gerekir (hem kentsel hem de kýrsal
alanlarda) (Þekil I.5). Ýlginç þekilde, daha yüksek yaþ
gruplarýndaki kadýnlar için (2534), doðum oranlarýndaki
düþüþ kýrsal alanlarda kentsel alanlardan daha kayda
deðer bir seviydedir. Türkiyede demografik olaylarda
katý bir dizilim söz konusudur (Dayýoðlu ve Kýrdar,
2009). Kadýnlar genellikle ilk çocuklarýný evlendikten
sonra iki yýldan kýsa bir süre içinde doðurmaktadýr.
Evlenme yaþý yükselmesine raðmen, evlilik ile ilk
çocuðun doðumu arasýnda geçen süre son 30 yýl içinde
pek deðiþmemiþtir. 2003 Nüfus ve Saðlýk Anketinde
(NSA) elde edilen veriler, kadýnlarýn ilk doðumlarý için
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Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009).

16. Yine de çocuk sahibi olmakla - özellikle daha az
eðitimli kentsel kadýnlar arasýnda - daha düþük
iþgücüne katýlým oraný arasýnda bir iliþki mevcuttur.
Doðurganlýk çaðlarýnýn sonuna kadar, tüm kadýnlarýn
yüzde 2sinden azý çocuk sahibi olamýyor. Bu genel
tabloya karþýn, doðum oraný kadýnýn eðitim düzeyi ile
yakýndan iliþkilidir. Okuma-yazma bilmeyen bir kadýn
doðurganlýk çaðýnýn sonuna kadar 3,7 çocuk sahibi
olmayý beklerken, lise ve üzeri eðitim almýþ kadýnlar
arasýnda bu rakam 1,4 çocuktur. Kentsel alanlarda
yaþayan daha az eðitimli evli kadýnlar için, katýlým
olasýlýðý ilk hamilelikten sonra yüzde 32den yüzde
15e düþmekte, daha sonra da düþük düzeyde kalmaya
Þekil I.6: Yaþam Olaylarý ve Ýþgücüne Katýlým (20-65 Yaþ Arasý Kadýnlar)
Evlilik

1. Hamilelik

55%

54%

1. Çocuðun
Doðumu

70%
60%
Ýþgücüne Katýlma Oraný (%)

14. Türkiyede evlilik hayatýn erken dönemlerinde
gerçekleþtiriliyor. 15-49 yaþ arasý kadýnlar arasýnda
ortalama ilk evlilik yaþý 20,7dir. Evliliðin kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmý bakýmýndan önemli bir belirleyici
faktör olduðu görülmektedir. Kentsel alanlarda, tüm
yaþ gruplarý için evli kadýnlarýn iþgücüne katýlma
olasýlýðýnýn bekar kadýnlardan daha düþük olduðunu
tespit ettik. 25-29 yaþ arasý evli kadýnlar çok düþük
iþgücü katýlým oranlarý sergilerken (yüzde 20), ayný yaþ
grubundaki bekar kadýnlarýn katýlým oranlarý çok daha
yüksektir (yüzde 60). Katýlým oranlarý arasýndaki bu
uçurum, çalýþma eðilimi yüksek olan kadýnlar evlendikçe
ilerleyen yaþlarda küçülmektedir. Kýrsal alanlarda, 2035 yaþ arasýndaki evli kadýnlarýn iþgücüne katýlým
olasýlýðý da yine düþüktür; ancak katýlým oranlarý
arasýndaki uçurum kentsel alanlar ile karþýlaþtýrýldýðýnda
çok daha küçüktür.

40%

57%

43%

30%

Kýrsal

44%
33%

41%

10%

Kentsel Yüksek
Becerili

41%

32%

20%

57%

56%

54%

50%

2. Çocuðun
Doðumu

21%
15%

18%

20%

20%

0%
Bekar - hiç
evlenmemiþ

Evlenmiþ,
Evlenmiþ,
Evlenmiþ,
çocuk ve þu anda hamile 1 çocuðu var
hamilelik yok

Evlenmiþ,
Evlenmiþ,
2 çocuðu var 3 çocuðu var

Yaþam Olaylarýna Göre Kadýnlarýn Kategorileri (tek bir zaman dönemindeki kadýn kesitleri için)

Kaynak: Aran ve diðerleri (2009).

Kentsel Düþük
Becerili
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18. Türkiye 1980lere göre kadýnlarýn iþgücüne
katýlma oranýnýn düþtüðü birkaç OECD ülkesinden
birisidir. 1980lerde, Türkiye Avusturya, Hollanda ve
Ýsviçre gibi daha geliþmiþ ülkelerinkine benzer bir kadýn
ÝGK düzeyine sahipti (Þekil I.7); bunun sebebi
muhtemelen kadýnlarýn tarýmdaki yüksek katýlým
oranlarýydý. 2006 yýlýna gelindiðinde ise, 1980lerde
kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný benzer düzeylerde
olan OECD ülkelerinin çoðu kadýnlarýn katýlým oranýný
daha da yükseltirken, Türkiyede bunun tam tersi
gerçekleþmiþtir. 2006 yýlý itibariyle, Mýsýr (Arap
Cumhuriyeti), Fas, Tunus ve Suudi Arabistan gibi diðer
Ýslam ülkeleri ile birlikte Türkiye kadýnlarýn iþgücüne
katýlým düzeyinin en düþük olduðu ülkeler arasýnda yer
almýþtýr.

devam etmektedir. Bu durum kýrsal alanlarda biraz daha
farklýdýr: hamilelik sýrasýnda kýrsal kadýnlarýn iþgücü
arzý düþmektedir (muhtemelen tarýmda gerekli olan iþin
doðasý sebebiyle), ancak ilk çocuðun doðumundan sonra
katýlým seviyeleri tekrar benzer düzeylere dönmektedir
kadýnlar olaðan tarýmsal görevlerine döndükleri için.
Bir baþka ilginç husus ise, kentsel alanlardaki eðitimli
kadýnlarýn yaþam olaylarý ile ilgili olarak görülen katýlým
davranýþlarýdýr. Bu grup arasýnda, bekar kadýnlar yüzde
43lük bir katýlým oraný sergilemektedir. Evlilik ve
hamilelik katýlým düzeylerini sýrasýyla yüzde 54 ve
yüzde 56ya çýkarmaktadýr. Evlilik ve çocuk doðurma
genellikle kadýnlar için daha düþük ÝGK oranlarý ile
iliþkilendirildiðinden dolayý bu þaþýrtýcýdýr. Bununla
birlikte, ilk çocuðu doðurduktan sonra, eðitimli kadýnlar
için katýlým oraný yüzde 40a düþmektedir (15 puanlýk
bir düþüþ) ve daha sonra istikrarlý hale gelmektedir.
(Þekil I.6).

Þekil I.7: Katýlým Oranlarýndaki Eðilimler - Dünya Görünümü
1980

2006
Estonya

Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý (%)

75,2

66,9

52,5

41,2

27,9

9,2

Çek Cum.
Gürcistan
Bulgaristan Rusya Federasyonu
Kýrgýz Cumhuriyeti
Slovak Cumhuriyeti
Kazakistan
Ermenistan
Romanya Polonya
Tajikistan Slovenya
Türkmenistan
Bosna ve Hersek
Azerbaycan
Birleþik Krallýk
Birleþik Devletler Arnavutluk Ýngiltere
Özbekistan
(Amerika)
Fransa
Güney Afrika
Yeni Zelanda
Japonya Kanada Portekiz
Ýsviçre
Avusturya
Avustralya Türkiye
Hollanda
Nepal
Endonezya
Malezya
Kore
Ýsrail
Cumhuriyeti
Ýtalya
Paraguay
Belçika
Brezilya
Venezuela
Ýrlanda
Cumhuriyeti
Hindistan
Uruguay
Þili
Lübnan
Arjantin
Pakistan
Ýspanya
Kolombiya
Fas
Suriye
Kuveyt
Tunus
Mýsýr
Ýran
Cezayir
Birleþik Arap
Libya
Suudi Arabistan
Umman
70

79,4

82,4

Ýsviçre
Kazakistan
Yeni Zelanda
Kenya
Kanada
Bosna ve Hersek
Birleþik Devletler Hollanda
(Amerika)
Paraguay
Portekiz
Rusya Federasyonu
Birleþik Krallýk
Ýngiltere
Slovenya Azerbaycan
Avustralya
Türkmenistan
Estonya
Kolombiya
Uruguay

85,3

Erkeklerin Ýþgücüne Katýlýmý (%)

74,4

Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý (%)

17. Tüm bu faktörlere raðmen Türkiyede kadýnlarýn
iþgücüne katýlým oranýnýn uluslararasý standartlara
göre düþük olmasý ve düþmeye devam etmesi
þaþýrtýcýdýr. Son ekonomik ve demografik geliþmeler
göz önüne alýndýðýnda, son 30 yýldýr Türkiyede iþgücüne
katýlým oranýnýn istikrarlý bir þekilde düþmeye devam
etmesi þaþýrtýcýdýr. 1988 yýlýnda kadýnlarýn iþgücüne
katýlma oraný yüzde 34,3 iken, bu oran Ocak 2009
itibariyle yüzde 23,5e düþmüþtür (Tablo I.4).

Kenya

89,9

67

Çek Cum.

Venezuela
Avusturya Ýrlanda
Cumhuriyeti
Slovak Cumhuriyeti
Brezilya
Japonya
Kýrgýz Cumhuriyeti Arjantin
Ýspanya
Özbekistan
Arnavutluk
Kore
Polonya
Cumhuriyeti
Endonezya
54,4 Ermenistan
Nepal
Bulgaristan Romanya
Ýtalya Gürcistan
Kuveyt
Malezya
Ýran
Birleþik Arap
Güney Afrika
Tajikistan
Cezayir Lübnan
40,5
Þili
Suriye
Hindistan
Libya
Tunus
Pakistan
Fas
Umman
Mýsýr
Türkiye
19,1
Suudi Arabistan
Fransa

62,3

Ýsrail Belçika

62,2

75,2

77,4

81,8

Kaynak: Aran ve diðerleri (2009)

Tablo I.4: Türkiyede Baþlýca Ýþgücü Piyasasý Göstergeleri (19882009)
Türkiyede Ýþgücü Piyasasý
ile ilgili Sonuçlar

1988

2000

2006

Ocak 2008

Ocak 2009

OECD

EU-19

Erkek

75.1%

68.9%

64.5%

60.3%

58.3%

79.0%

74.4%

Kadýn

30.6%

24.9%

22.3%

19.0%

19.9%

59.4%

59.2%

Toplam

52.6%

46.7%

43.2%

39.3%

38.7%

69.1%

66.8%

Erkek

7.5%

6.6%

9.7%

11.5%

15.6%

7.5%

6.6%

Kadýn

8.4%

6.3%

10.3%

11.8%

15.2%

7.1%

8.0%

Toplam

8.4%

6.5%

9.9%

11.6%

15.5%

7.3%

7.2%

Erkek

81.2%

73.7%

71.5%

68.1%

69.1%

80.5%

79.7%

Kadýn

34.3%

26.6%

24.9%

21.6%

23.5%

61.2%

64.3%

Toplam

57.5%

49.9%

48.0%

44.4%

45.8%

70.7%

72.0%

Ýstihdam Oraný

Ýþsizlik Oraný

Ýþgücüne Katýlma Oraný

Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009); TÜÝK, OECD 2007 Ýstatistik Özetleri, ve EUROSTAT 2007.
ÝGK tanýmlarý kaynaklar arasýnda ayný olmayabilir; daha fazla bilgi için, bakýnýz Ek-A

84,3

Erkeklerin Ýþgücüne Katýlýmý (%)

90
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19. Ancak, son ekonomik kriz sebebiyle kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmýnda hafif bir artýþ olmuþtur. En son
eðilimleri analiz edebilmek ve mevsimsellik bakýmýndan
karþýlaþtýrma yapabilmek için, Türkiye Ýstatistik
Kurumunun (TÜÝK) Ocak 2008 ve Ocak 2009 aylarýna
ait Ýþgücü Piyasasý Göstergeleri ile ilgili verilerini
kullandýk (Tablo I.4). Veriler genel istihdam ve iþsizlik
konumlarýnda önemli bir kötüleþmeyi iþaret etmektedir.
Gerçekten de Türkiyede iþsizliðin rekor düzeyde yüksek
bir orana (yüzde 15,5) ve istihdamýn rekor düzeyde
düþük bir orana (yüzde 38,7) ulaþtýðý görülmektedir.
Bununla birlikte, hem erkeklerin hem de kadýnlarýn
iþgücüne katýlma oranýnda hafif bir artýþ olduðunu
belirtmek gerekir (erkekler için yüzde 68,1den yüzde
69,1e; kadýnlar için yüzde 21,6dan yüzde 23,5e);
bunun sebebi muhtemelen ekonomik kriz sýrasýndaki
ek iþçi etkisidir (yani, resesyon dönemlerindeki gelir
kaybýný veya iþsizliði telafi etmek için, kadýnlarýn veya
diðer aile fertlerinin iþgücü piyasasýna katýlmaya
kararvermesi), (Baþlevent ve Onaran 2003). Düþük ve
giderek azalan bir kadýn ÝGK oranýna sahip olmanýn
yanýnda, Türkiye düþük ve azalan istihdam oranlarý ve
yüksek ve artan iþsizlik oranlarý sergilemektedir. OECD
ve AB standartlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiyenin
iþgücü piyasasý göstergeleri gerilerde kalmaktadýr.

Ekonomik Krizin Kadýnlarýn Davranýþý
Üzerindeki Etkileri

Þekil I.8: Toplumsal Cinsiyete Göre Ýþgücüne Katýlma Oraný (%)
76.00

Erkek

74.00

29.00

Kadýn

28.00

72.00

27.00

70.00

26.00

68.00

25.00

Mali Kriz

66.00

24.00

64.00
Son Kriz

62.00
60.00

23.00
22.00

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kaynak: Yazarlarýn TÜÝK verilerine dayalý hesaplamalarý.

21. Aralýk 2007den bu yana, kadýnlarýn iþgücüne
katýlým ve istihdam oranlarý hýzla artýyor. Bunun
sebebi muhtemelen ek iþçi etkisidir. Aralýk 2007  Aralýk
2008 döneminde, Türkiyedeki tarým dýþý erkek iþgücü
yüzde 4 artmýþtýr yaklaþýk 14,3 milyondan 14,9
milyona (Gürsel ve diðerleri, 2009). Ayný dönemde,
tarým dýþý kadýn iþgücü yüzde 14 artmýþtýr yaklaþýk
3,5 milyondan 4,0 milyona. Aralýk 2007  Aralýk 2008
döneminde, tarým dýþý kadýn iþgücündeki artýþ tarým dýþý
erkek iþgücündeki artýþtan çok daha hýzlý olmuþtur (Þekil
I.9). Aralýk 2007  Aralýk 2008 döneminde, tarým dýþý
kadýn istihdamý yaklaþýk yüzde 9luk bir artýþla 2,9
milyondan 3,2 milyona yükselmiþtir. Öte yandan, ayný
dönemde tarým dýþý erkek istihdamý yaklaþýk 12,6
milyondan 12,4 milyona düþmüþtür (yüzde -1).
Þekil I.9: Tarým Dýþý Ýþgücü ve Ýstihdam (Yýllýk yüzdelik deðiþim)

20. Ekonomik kriz dönemlerinde, Türkiyede daha
fazla kadýn iþgücüne katýlmaktadýr. Ekonomik kriz
dönemlerinde bazý hanehalký üyeleri iþlerini kaybetmekte
veya iþgücü gelirlerinde azalma meydan gelmektedir.
Ayrýca, iþgücü piyasasýna yeni giren pek çok kiþi iþ
bulamamakta ve halihazýrda iþi olan bireyler daha yüksek
bir iþ kaybý riski ile karþý karþýya kalmaktadýr. Buna bir
tepki olarak, kriz öncesinde iþgücüne katýlmayan bazý
hanehalký üyeleri, toplam hanehalký gelirinde gerçekleþen
veya gerçekleþmesi muhtemel azalmayý telafi etmek
için iþgücü piyasasýna katýlmaya karar vermektedir.
Ýþgücündeki bu artýþ ek iþçi etkisi olarak bilinmektedir
(Baþlevent ve Onaran, 2003). Türkiyede ek iþçi etkisi
daha çok kadýnlar arasýnda gözlenmektedir. Gerçekten
de, Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý hem 2001
yýlýndaki mali krizde hem de son ekonomik krizde
artmýþtýr. (Þekil I.8).

Ýþ Gücü

Ýstihdam

16%

10%

14%
8%

12%
10%

6%

8%
6%

4%

4%
2%

2%
0%

11.07 12.07 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08

-2%
-4%

0%

11.07 12.07 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08

-2%
Erkek

Kadýn

Erkek

Kadýn

Kaynak: Gürsel ve Diðerleri (2009)

22. Dolayýsýyla, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn
arttýrýlmasý, Türkiyede iþsizliðin yüksek seviyede
olmasýnýn temel itici gücü deðildir. Aralýk 2007  Aralýk
2008 dönemine ait TÜÝK verileri, eðitim düzeyleri ne
olursa olsun kadýn istihdamýnýn arttýðýný göstermektedir;
bu da kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýndaki yukarý yönlü
eðilimin, Türkiyede artan iþsizliðin tek belirleyici faktörü
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olmadýðý anlamýna gelmektedir (Gürsel ve diðerleri,
2009). Türkiyede iþsizlikteki artýþýn temel belirleyici
faktörlerinin erkekler arasýndaki iþgücü piyasasý
konumlarýndaki deðiþimler olduðu görülmektedir (yani,
daha yüksek katýlým ancak daha az istihdam). Türkiye
iþgücündeki genel artýþ erkekler ve kadýnlar arasýnda eþit
daðýlmasýna raðmen Aralýk 2007 ile Aralýk 2008
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arasýnda yaklaþýk 500.000 yeni kadýn ve 530.000 yeni
erkek iþgücü piyasasýna katýlmýþtýr ayný dönemdeki
yeni iþsizlerin çoðunluðu erkekti (690.000 yeni iþsiz
erkeðe karþý 250.000 yeni iþsiz kadýn). Daha önce de
belirtildiði gibi, bunun sebebi kýsmen ayný çalýþma
döneminde kadýnlar arasýndaki istihdam artarken erkekler
arasýndaki istihdamýn azalmasý olmuþtur.

II. BÖLÜM
Zaman Ýçindeki Eðilimler:
Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden
Düþüyor?

B

u bölüm Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden
düþmekte olduðunu anlamayý
amaçlamaktadýr. Yapýlan analizler bu
eðilime katkýda bulunan temel itici
etkenin kentleþme ve tarýmsal faaliyetlerden uzaklaþma
olduðunu göstermektedir. Kentlerde çalýþma çaðýndaki
kadýn nüfus arttýðýndan dolayý, kentleþme kadýnlarýn
iþgücüne katýlma oranýndaki düþüþe katkýda bulunmuþtur
(yani, daha fazla kadýn yüksek iþgücü katýlýmlý bir kýrsal
ortamdan düþük katýlýmlý bir kentsel ortama taþýnmýþtýr).
Kadýnlar tarýmla uðraþan hanehalklarýnda genellikle
iþgücü olarak katkýda bulunduklarýndan dolayý, tarýmsal
faaliyetlerden uzaklaþma da kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmnda önemli bir Belirleyici Faktör olmuþtur. Çoðu
durumda, ailelerde geçimlik tarým faaliyetlerinden
uzaklaþma (özellikle kocanýn ve/veya aile reisinin
tarýmdan uzaklaþtýðý durumlarda) kadýnlarýn iþgücünden
çekilmesine yol açabilmektedir.

Son Eðilimler
1. Bu Bölümde Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne
katýlým oranlarýndaki düþüþ incelenmekte ve bunun
altýnda yatan temel sebepler araþtýrýlmaktadýr. 20
yýllýk bir süre içerisinde (19882008), Türkiyede
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý yüzde 34,3ten yüzde
21,6ya düþmüþtür (Þekil II.1).

Þekil II.1: Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlým Oranlarý, 1988 2008

40.0%
35.0%

34.3%

30.0%

26.6%

25.0%

21.6%

20.0%
15.0%
10.0%
1988

2000

Jan 2008

Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009) ve TÜÝKten derlenmiþtir.

2. Türkiye kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýnýn
düþük olduðu ve bu göstergenin 2000 yýlýndan bu
yana daha da düþtüðü birkaç ülkeden birisidir.
Bununla birlikte, Türkiye 1980lerden bu yana kadýnlarýn
iþgücüne katýlým oranlarýnda sürekli düþüþlerin yaþandýðý
tek ECA ülkesi deðildir. Son 30 yýlda çoðu OECD
ülkesinde kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý istikrarlý bir
þekilde artmasýna raðmen, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý
reform sonrasýnda (özellikle 1980lerin sonu ile
1990larýn sonu arasýnda) neredeyse tüm ECA
ülkelerinde önemli derecede düþmüþtür. Ancak 2000
yýlýndan sonra bazý ECA ülkelerinde kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmý artarken, Moldova, Romanya ve Türkiye gibi
bazý ülkelerde ise düþmüþtür (Þekil II.2nin sað tarafý).
Ýlginçtir ki, Türkiyenin kadýn ÝGK düzeyi diðer
Müslüman ülkelerin düzeyleri ile bir nebze benzer
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olmasýna raðmen, bu ülkelerin büyük çoðunluðunda
2000 yýlýndan bu yana kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný
artmýþtýr. Dolayýsýyla, Türkiyedeki bu eðilim kendine
özgüdür; ve Türkiye kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýnýn
düþük olduðu ve bu oranýn 2000 yýlýndan bu yana daha
da düþtüðü birkaç ülkeden birisidir.
Þekil II.2: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmýndaki %lik Deðiþim [Uluslararasý
Baðlamda Türkiye]
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Not: Seçilen Ýslam Ülkeleri: Azerbaycan, Türkmenistan, Endonezya, Malezya,
Cezayir, Ýran (Ýslam Cumhuriyeti), Afganistan, Tunus, Fas, Mýsýr (Arap Cumhuriyeti),
Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Irak.
Kaynak: WDI, TÜÝK. OECD Ýstatistik Özetleri ve EUROSTATtan derlenmiþtir.

3. Kentleþme ve tarýmsal faaliyetlerden uzaklaþma,
Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýndaki
düþüþün iki temel etkenidir. Türkiyede kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmýndaki düþüþün (1988 yýlýndaki yüzde
34 düzeyinden 2006da yüzde 25e) önemli bir sebebi,
kýrsal alanlardan kentsel alanlara göç olmuþtur. Genel
olarak, Türkiyedeki kentsel ve kýrsal iþgücü piyasalarý
birçok bakýmdan oldukça farklýdýr: kýrsal alanlarda (hala
tarýmsal istihdamýn baþý çektiði) istihdam ve katýlým
oranlarý özellikle kadýnlar arasýnda kentsel
alanlardakinden çok daha yüksektir; ve kýrsal alanlardaki
iþsizlik kentsel alanlardakinden çok daha düþüktür.
Türkiye 1988den bu yana hýzlý bir kentleþme süreci
yaþamýþtýr. Toplam çalýþma çaðýndaki nüfusun içinde
kentsel nüfusun payý 1988deki yüzde 51 seviyesinden
2006da yüzde 63e yükselmiþtir. Kýrsal alanlarda
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn kentsel alanlardan çok
daha yüksek olduðunu belirtmek gerekir. Daha fazla
kadýn yüksek iþgücü katýlýmlý bir kýrsal ortamdan düþük
katýlýmlý bir kentsel ortama taþýndýðýndan dolayý,
kentleþme kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýndaki düþüþe
katkýda bulunmuþtur (daha iyi fýrsat arayýþlarý ve eðitim
ve saðlýk hizmetlerine daha iyi eriþim umudu ile bir
çok kiþi kýrsal alanlardan kentlere göç etmiþtir) (Þekil
II.3). Ancak, kýrsal alanlarda kadýnlarýn iþgücüne katýlým
oranlarýnýn düþmesi 1988deki yüzde 50,7 düzeyinden
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Kadýn ÝGK %

5%

Þekil II.3: Sosyal Sýnýflara Göre Nüfus Paylarý ve Katýlým, 1988 ile
2006 Yýllarýnýn Karþýlaþtýrmasý
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2006da yüzde 33e- sebebiyle de kadýnlarýn iþgücüne
katýlým oranýnda düþüþ meydana gelmiþtir; bu durum
temel olarak kýrsal alanlardaki toplam istihdamýn içinde
tarýmsal istihdamýn payýndaki genel bir azalma ile
açýklanan bir eðilimdir.

Kentsel
Göçmenler

50.7
Ulusal Ortalama

34

Kýrsal

17.7

25

Kentsel

0
0

51
Çalýþma Çaðýndaki Nüfus (%)

100

0
0

33.0

Ulusal Ortalama

19.9

Kýrsal

Kentsel
63

Çalýþma Çaðýndaki Nüfus (%)

Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009) ve TÜÝKten derlenmiþtir.

4. Yaygýn inanýþýn aksine, bu Bölümde ayrýntýlý
olarak açýklanacaðý gibi, kentsel alanlardaki iþgücüne
katýlým düþmemiþtir. Gerçekten de, çalýþma dönemi
içerisinde kentsel alanlarda kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnda hafif bir artýþ meydana gelmiþtir -1988deki
yüzde 17,7lik düzeyden 2006da yüzde 19,9a.

Kentleþme
5. Türkiye 1988lerden bu yana yüksek düzeyde
bir köyden kente göç yaþamýþtýr. Toplam çalýþma
çaðýndaki nüfusun (ÇÇN) içinde kentsel nüfusun payý
1988deki yüzde 51,1 seviyesinden 2006da yüzde
63,3e yükselmiþtir (Þekil II.4). 1988-2006 döneminde
çalýþma çaðýndaki kýrsal nüfus 2,5 milyon kiþi artarken
(16,5 milyondan 19 milyona), ayný dönemde çalýþma
çaðýndaki kentsel nüfus yaklaþýk 15,5 milyon kiþi
artmýþtýr (17,2 milyondan 32,7 milyona). Göç, 19952000 arasýnda en yüksek düzeye ulaþmýþtýr. Bu dönemde,
yaklaþýk 6,7 milyon kiþi (toplam nüfusun yüzde 11i)
göç etmiþtir. Bu toplam sayýnýn büyük bir çoðunluðu
(yüzde 80, yaklaþýk 4,8 milyon kiþi) kýrsal alanlardan
kentsel alanlara göç etmiþtir. Göçün arkasýndaki temel
sebeplerden birisi daha iyi ekonomik fýrsat arayýþlarý
olduðu için, göç kararlarý ve iþgücü piyasasý tercihleri
iþgücüne katýlým ve iþ özellikleri ile ilgili birbirini

100
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güçlü bir þekilde destekleyen faktörler olacaktýr. Ýç
göçün bir sonucu olarak, Türkiyedeki her üç kadýndan
birisi göçmen olmuþtur. Burada deðinilmesi gereken
önemli bir faktör, kýrsal alanlardan kentlere göç eden
kadýnlarýn çoðunun eskiden tarým sektöründe çalýþýyor
olmasý ancak kentlere taþýndýktan sonra iþgücünden
çekilmiþ olmasýdýr.
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olduðunu gibi, Türkiyedeki göç kararlarý aile içinde
alýnmaktadýr; çünkü kadýnlarýn çoðu kocalarýna ve/veya
aile reisine eþlik etmek için göç etmektedir.

Tablo II.1: Göç Eden ve Göç Etmeyen Kadýnlarýn Profillerinin
Karþýlaþtýrmasý
Göç
Etmeyen

Þekil II.4: Toplam Çalýþma Çaðýndaki Nüfusun Ýçinde Kentsel
Nüfusun Payý
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Göç
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Eðitim
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70.0%
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81%
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Üniversite

9%
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Kaynak: NSA 2003.
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Kaynak: TÜÝK.

Þekil II.5: Göç Eden Kadýnlarýn Bölgelere Göre Daðýlýmý
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6. Göç eden kadýnlar daha eðitimlidir ve evlenme
olasýlýklarý göç etmeyen kadýnlara göre daha
yüksektir. Son otuz yýlda Türkiyedeki kadýn göçünün
tanýmlayýcý özelliklerinden birisi kýrsal alanlardan
kentlere olan yoðun iç göçtür; bu göç temel olarak
ülkenin Doðu bölgelerinden Batý bölgelerine ve iç
bölgelerinden kýyý bölgelerine doðru bir hareket ile
açýklanmaktadýr. En fazla göç alan ilk 10 þehir (mutlak
sayý bakýmýndan) ülkenin Batý kesimlerinde ve Akdeniz
kýyýlarýnda yer almaktadýr. 2003 yýlýna ait Türkiye Nüfus
ve Saðlýk Anketi verileri, göç eden tüm kadýnlarýn
yaklaþýk yarýsýnýn þu anda Ýstanbulda ve Akdeniz
bölgesinde yaþadýðýný göstermektedir (Þekil II.5). Göç
eden ve göç etmeyen kadýnlar benzer bir yaþ daðýlýmý
sergilemekte, ancak eðitim durumu ve medeni durum
daðýlýmlarý bakýmýndan farklýlýk göstermektedir (Özden
2009). Göç eden kadýnlar daha eðitimlidir ve evlenme
olasýlýklarý göç etmeyen kadýnlara göre daha yüksektir
(Tablo II.1). Göç eden kadýnlarýn eðitim düzeylerinin
daha yüksek olmasý, pozitif bir seçim yanlýlýðý sebebiyle
göç çalýþmalarýnda yaygýn olarak gözlenen bir özelliktir
(göç olgusu maliyet ve risk barýndýrdýðýndan dolayý
çýkýþ bölgesinde göç edenler göç etmeyenlere göre daha
iyi durumda olanlardýr). Ayrýca dünyanýn çoðu yerinde

Not: Çubuklarýn tümünün toplamý yüzde 100 etmektedir.
Kaynak : NSA 2003.

7. Son yýllarda kentsel alanlarda kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnda hafif bir artýþ meydana gelmiþtir. Kýrsal
alanlarda tarýmsal faaliyetlerden uzaklaþma ve bunun
sonucunda kentlere yaþanan göç, eðer kýrsal göçmenlerin
iþgücüne katýlým yatkýnlýklarý kentlerde yaþayanlardan
farklý olsaydý, kentsel iþgücüne katýlým oranlarýný
deðiþtirirdi. Türkiyedeki genel algýlama, ülkede iþgücüne
katýlýmýn düþmesinin sebeplerinden birisinin göçmen
kadýnlarýn kentlerdeki kadýnlarýn ortalama iþgücüne
katýlým düzeylerini aþaðýya çektiði yönündedir (iþgücüne
katýlým oranlarý, kentsel göç etmeyen kadýnlarýn iþgücüne
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katýlým oranlarýndan daha düþük olduðu için). Ancak
durum böyle deðildir. Yapýlan son çalýþmalar (Dayýoðlu
ve Kýrdar 2009; Aran ve diðerleri 2009; Özden 2009)
kentsel alanlardaki göçmen kadýnlarýn iþgücüne katýlma
olasýlýklarýnýn göçmen olmayan kadýnlara göre biraz daha
yüksek olduðunu ortaya koymuþtur. 2003 TNSA verileri
kullanýlarak elde edilen sonuçlar, kentsel alanlardaki
göçmen kadýnlarýn yüzde 29,6sýnýn iþgücünde olduðunu,
göçmen olmayan kadýnlar arasýnda ise bu oranýn yüzde
27,0 olduðunu göstermektedir. Bir baþka deyiþle, göçmen
kadýnlarýn iþgücünde olma olasýlýðý aslýnda biraz daha
5
yüksektir. Aran ve diðerlerine (2009) göre, kentsel
alanlarda göçmen kadýnlarýn ve göçmen olmayan
kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarý, üniversite eðitimi
almýþ olanlarýn dýþýnda aslýnda birbirine çok
benzemektedir. Üniversite eðitimi almýþ kadýnlar arasýnda,
göçmen kadýnlarýn iþgücüne katýlým oraný göçmen
olmayanlara göre biraz daha yüksektir (Þekil II.6).

çýkmýþtýr (yüzde 43e ulaþmýþtýr). Gerçekten de, 2006
itibariyle, ücretli olarak çalýþan kadýnlarýn oraný ücretsiz
iþlerde çalýþan kadýnlarýn oranýný geçmiþtir (Þekil II.7).
Ayrýca, sosyal güvenlik sistemine kayýtlý ücretli çalýþan
kadýn oraný sadece üç yýl içerisinde yüzde 16 artmýþtýr
(2003teki yüzde 27 seviyesinden 2006da yüzde 32ye).
Þekil II.7: Ýstihdam Türüne Göre Kadýn Ýstihdamý, 19882006
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Þekil II.6: Kentsel Alanlarda Göç Durumuna Göre Kadýnlarýn Ýþgücüne
Katýlýmý
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Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009).
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Tüm bu deðiþimler, çalýþan kadýnlar arasýndaki istihdam
kalitesinin son yýllarda önemli derecede iyileþtiðini ve
bunda büyük ölçüde kentsel/kýrsal nüfus yapýsýndaki
deðiþimlerin etkili olduðunu göstermektedir. Tarýmdaki
kadýn istihdamý hýzlý bir þekilde düþmesine raðmen
(2003teki yüzde 57 düzeyinden 2006da yüzde 47ye)
Türkiyede kadýnlarýn istihdam edildiði en büyük sektör
hala tarýmdýr (Tablo II.2).

Çocukluðunu yaþadýðý yer kýrsal, mevcut yaþadýðý yer kentsel
Çocukluðunu yaþadýðý yer kentsel, mevcut yaþadýðý yer kentsel

Kaynak: Aran ve diðerleri (2009).

8. Kentleþmenin, kadýn istihdamýnýn kalitesinin
iyileþtirilmesine katkýda bulunduðu görülmektedir.
Kentleþmenin ve eðitim durumundaki iyileþmelerin bir
sonucu olarak, bugün kadýnlarýn çalýþtýðý iþlerin türleri
yirmi yýl önce çalýþtýklarý iþlerden çok farklýdýr. 1988
yýlýnda, Türkiyedeki tüm kadýnlarýn yüzde 71i temel
olarak tarým sektöründe ücretsiz aile iþçisi olarak
istihdam edilmekteydi. 2006 yýlýna gelindiðinde ise,
kadýnlar arasýndaki ücretsiz istihdam oraný sadece yüzde
38dir (yüzde 46lýk bir düþüþ). Öte yandan, 1988 yýlýnda
tüm kadýnlarýn sadece yüzde 22si ücretli olarak çalýþtýrýlmaktaydý. 2006 yýlýna gelindiðinde bu oran iki katýna

Tablo II.2: Türe ve Sektöre Göre Kadýn Ýstihdamý ile ilgili Açýklayýcý
Ýstatistikler, 200306

2003 2004 2005 2006 % Deðiþim
Faaliyet Sektörü
Tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýk
Ýmalat
Ýnþaat ve yardýmcý faaliyetler
Hizmetler
Ýstihdam Türü
Kayýtlý düzenli çalýþan
Kayýtdýþý düzenli çalýþan
Geçici Ýþçi
Ýþveren
Kendi Hesabýna Çalýþan
Ücretsiz aile iþçisi

57.0
13.2
0.6
29.1

55.8
13.9
0.6
29.7

50.2
14.8
0.6
34.3

47.2
14.6
0.7
37.4

-17.2%
10.6%
16.7%
28.5%

27.4
6.1
6.1
0.8
11.5
48.1

26.8
7.7
6
0.8
9.7
49

29.8
9.6
5.7
0.9
13.1
40.9

31.9
10.3
5.6
1.2
12.7
38.3

16.4%
68.9%
-8.2%
50.0%
10.4%
-20.4%

Kaynak: Aran ve diðerleri (2009).

5 Bu sonuç Özden (2009)in bulgularý ile tutarlýdýr. Yazara göre, kentsel alanlarda göç etmiþ kadýnlarýn iþgücüne katýlma olasýlýðý göç etmemiþ kadýnlara nazaran daha yüksektir.

(sýrasýyla, yüzde 26 ve yüzde 24).
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Tarýmsal Faaliyetlerden Uzaklaþma
9. Artýk odak noktamýzý, kýrsal kadýnlar arasýndaki
düþen iþgücüne katýlým oranlarýna çevireceðiz. Kýrsal
alanlarda kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarý hýzla
düþmektedir 1988de yüzde 50,7 iken, 2006da yüzde
33. Ýþgücüne katýlým oranlarýndaki düþüþ 2000 yýlýndan
bu yana özellikle göze çarpmaktadýr. Þekil II.8in sol
panelinde de gösterildiði gibi, kýrsal alanlarda kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmýndaki düþüþ genel tarýmsal istihdamdaki
düþüþ ile paraleldir. Gerçekten de, 1988 yýlýnda,
Türkiyede tarým sektörü toplam istihdamýn yaklaþýk
yüzde 47sini oluþturmaktaydý; 2006 yýlýna gelindiðinde
ise bu oran yüzde 27ye düþmüþtür.

Þekil II.8: Kýrsal Ýþgücüne Katýlým Oranlarýndaki ve Tarýmsal
Ýstihdamdaki Eðilimler
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11. Kýrsal alanlarda kadýnlarýn iþgücüne katýlým
oranlarýndaki düþüþ, geliþen orta sýnýfýn yaþam tarzý
tercihlerinde görülen deðiþim ile iliþkilidir. Dünya
Bankasý (2009a) çalýþmasýna göre, son yýllarda kýrsal
alanlarda kiþi baþýna düþen tüketim önemli derecede
artmýþtýr. Genç kuþaklar zaman içinde daha eðitimli
hale gelmektedir ve daha iyi bir yaþam ve istihdam
olanaðý arayýþý içindedirler. Kýrsal alanlardaki genç
erkekler hýzla tarýmsal istihdamdan imalat ve hizmetler
sektörlerindeki daha iyi ücretli iþlere geçmektedir. 2006
Hanehalký Ýþgücü Anketi (HÝA) verilerine göre, kýrsal
alanlarda tarým iþlerinde çalýþan erkek iþçiler saatlik
ortalama 2,34 TL kazanýrken, kýrsal alanlarda tarým dýþý
iþlerde çalýþan erkek iþçiler saatlik ortalama 3,21 TL
kazanmaktadýr (yani, ücretleri yüzde 37 daha yüksektir).
Dolayýsýyla, tarýmdan imalat ve hizmetler sektörlerindeki
iþlere geçiþ ile kýrsal hanehalklarýnýn daha yüksek refah
6
seviyesi arasýnda bir iliþki bulunmaktadýr.
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Yaþ Grubuna Göre Kadýnlarýn ÝGK Oranlarý (%)

kabul edilebilir olmakla kalmayýp kýrsal alanlarda
yaþayan kadýnlar arasýnda teþvik edilmektedir.
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Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009).

10. Tarýmla uðraþan hanehalklarýnda kadýnlar
genellikle çalýþtýðý için, tarýmsal faaliyetlerden
uzaklaþma kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný etkileyen
önemli bir Belirleyici Faktör olmuþtur. Kýrsal
kesimdeki kadýnlar genellikle ücretsiz aile iþçisi
olarak çalýþmaktadýr ve ekim, hasat, hayvan besleme
ve inek saðma gibi faaliyetler gerçekleþtirmektedirler.
Gerçekten de tarým Türkiyede kadýnlar için kültürel
olarak kabul gören bir istihdam türüdür. III. Bölümde
daha ayrýntýlý þekilde açýklandýðý gibi, Türkiyedeki
aileler toplumda kadýn ve erkeðin rollerini tanýmlayan geleneksel deðerler konusunda benzer düþünmektedirler. Kadýnlarýn çalýþmasýnýn sosyal olarak
kabul görmeyeceði bazý istihdam türleri
bulunmaktadýr. Tarým ve çiftçilik ile uðraþan
hanehalklarý arasýnda, kadýnlarýn istihdamý sadece

12. Ayný zamanda, genç kýzlar da artýk eskiden
olduðu kadar tarýmda çalýþmayan erkekler ile
evlenmektedirler. Çoðu durumda, aile faaliyetlerinde
geçimlik tarýmdan uzaklaþma (özellikle kocanýn ve/veya
aile reisinin tarýmdan uzaklaþtýðý durumlarda) kadýnlarýn
iþgücü piyasasýndan çekilmesine yol açmaktadýr. Kýrsal
kadýnlar için, tam zamanlý ev kadýný (veya öðrenci)
olmak için tarýmdaki ücretsiz iþlerden uzaklaþma, kýrsal
hanehalklarý tarafýndan olumlu algýlanmaktadýr ve
mantýklý bir yaþam tercihi olarak görülmektedir. Bu
sosyo-ekonomik olgu Türkiyede genç/kýrsal kadýnlarýn
daha orta sýnýf haline gelmesi süreci olarak
görülmektedir. Gerçekten de, Þekil II.8in sað panelinde
görüldüðü gibi, kýrsal kadýnlarýn iþgücüne katýlým
oranlarýnda gözlenen düþüþ özellikle genç gruplarda
daha belirgindir.
13. Son yýllarda tarýmsal istihdamda meydana gelen
düþüþün birkaç sebebi bulunmaktadýr. Daha önce de
belirtildiði gibi, kýrsal kesimdeki kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýndaki düþüþü açýklayan önemli faktörlerden
birisi artýk daha az sayýda hanehalkýnýn tarým ile iþtigal
etmesidir. Tablo II.3te gösterildiði gibi, kýrsal alanlarda
ailelerin yönettiði tarýmsal iþletmelerde çalýþan bireylerin

6 HÝA rakamlarý sadece ücretliler ile ilgili bilgi saðlamaktadýr. Dolayýsýyla, tarým sektöründe kendi iþinde çalýþma ve/veya tarýmsal ürünlerin satýþý bu rakamlara dahil deðildir;

bunlar tarýmsal kazançlar toplamýný düþürebilir.
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ve hanehalklarýnýn oranýnda önemli bir düþüþ meydana
gelmiþtir. Örneðin, kýrsal alanlarda tarým sektöründe
kendi hesabýna çalýþan hanehalký reislerinin oraný 20002006 döneminde yüzde 41,3ten yüzde 30,5e düþmüþtür.
Bu böylesine kýsa bir süre için önemli bir düþüþtür ve
muhtemelen çok sayýda kadýn için iþ kaybý olarak kendini
göstermiþtir.

14. 20012007 döneminde, tarým ve balýkçýlýkta
yaklaþýk yüzde 25 kadar önemli bir istihdam kaybý
meydana gelmiþtir (sektörde 2 milyondan fazla iþ
kaybý olmuþtur). Tarýmsal faaliyetlerden sanayi ve
hizmetler sektörlerine önemli bir iþgücü geçiþi
yaþanmýþtýr. Bunun sebebi, ekonomideki tarým dýþý
sektörlerin (özellikle toptan satýþ ve perakende ticaret,
otel ve restoranlar, diðer hizmetler ve imalat) geçtiðimiz
yedi yýl içerisinde hem üretim hem de istihdam
bakýmýndan önemli ölçüde büyümüþ olmasýdýr (Taymaz
2009). 20012007 döneminde, tarýmsal istihdamdaki

azalma, toptan satýþ ve perakende ticaret, otel ve
restoranlar (1,1 milyon), diðer hizmetler (0,75 milyon),
imalat (0,66 milyon) ve diðer sektörlerdeki yeni iþler
ile kýsmen telafi edilmiþtir. Ayrýca, 2000 yýlýndan bu
yana, tarým ve imalat arasýndaki ticaret koþullarý önemli
derecede kötüleþmiþtir (Dayýoðlu ve Kýrdar 2009).
Tarýmsal ürünlerin fiyatlarý sadece tarýmdaki ücret
seviyelerini deðil ayný zamanda tarým sektöründeki
hanehalklarýnýn gelirlerini de belirlemektedir. Tarýmsal
ürünlerin ticaret koþullarýndaki kötüleþme sektörde
ücretlerin ve dolayýsýyla arzýn düþmesi anlamýna gelir
(bu da hem erkekler hem de kadýnlar arasýnda iþgücüne
katýlým oranlarýný düþürür). Tarýmdaki istihdamýn
azalmasý ayný zamanda 2000lerin baþlarýnda gýda
fiyatlarýndaki genel bir düþüþ ile; Türkiyede tarýmsal
desteklerin 2000-2005 yýllarý arasýnda önemli ölçüde
azaltýlmasý ile (Metin Kutusu II.1); ve tarýmda meydana
gelen ve insan gücünü gereksiz kýlan teknolojik
geliþmeler (traktörler, kültivatörler ve pulluk gibi) ile
açýklanabilir (Peker 2004; Yavuz 2005).

Tablo II.3: Kýrsal Alanlarda Tarýmýn Azalan Payý

2000

2006

% Change

Kýrsal Alanlarda Tarýmla Uðraþan Hanehalký Reisi Yüzdesi

44.2%

33.6%

-23%

Kýrsal Alanlarda Kendi Hesabýna Tarýmla Uðraþan Hanehalký Reisi Yüzdesi

41.3%

30.5%

-26%

En Az Bir Üyesi Kendi Hesabýna Tarýmla Uðraþan Hanehalklarýnýn Yüzdesi

19.3%

14.5%

-24%

Kýrsal Alanlarda En Az Bir Üyesi Kendi Hesabýna Tarýmla Uðraþan Hanehalklarýnýn
Yüzdesi

48.4%

36.8%

-23%

Kaynak: 20022006 HÝA, TÜÝK.
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Metin Kutusu II.1: Türkiyenin Tarým Reformu Uygulama Programý (TRUP)
TRUP projesi 2000/01de baþlatýlmýþtýr. Programýn baþlangýçtaki amacý tarýma saðlanan devlet desteklerinin mali
açýdan rasyonelleþtirilmesi ihtiyacýný karþýlamak ve daha geniþ baðlamda bir tarýmsal kalkýnma gündemini
desteklemekti. Program Avrupa Birliði (AB) uyumlaþtýrma süreci kapsamýnda hazýrlanmýþtý. Tarýmsal destek
programlarý, ABnin katýlým öncesi koþullarý dikkate alýnarak, etkililiðin, verimliliðin ve üretim kalitesinin
arttýrýlmasý amacýyla gözden geçirilmiþtir.
Programýn ilk aþamasý (200005) sýrasýnda, TRUP projesi kamu ve yarý-kamu pazarlama kuruluþlarý, kredi
sübvansiyonlarý ve kýrsal finansman sistemindeki borç silinmeleri için saðlanan mali desteðin azaltýlmasý üzerinde
odaklanarak tarýmsal destekler için bir dizi reform gerçekleþtirmiþtir. Sübvansiyonlarý azaltma programý, gübre
sübvansiyonlarýný kaldýrmýþtýr ve desteklenen tarýmsal ürünlerin çoðu için fark ödemelerini (ürün fiyat desteklerini)
önemli ölçüde azaltmýþtýr. Sübvansiyonlardaki bu azalmalarý kýsmen telafi etmek için, Hükümet bir Doðrudan
Gelir Desteði (DGD) programý baþlatmýþtýr. 2001 yýlýnda baþlatýlan DGD programý kapsamýnda, tüm çiftçilere
ekili alanlarýna dayalý olarak yaklaþýk 90 ABD$/hektar düzeyinde yýllýk ödemeler yapýlmýþtýr. Çiftçilere yapýlan
doðrudan ödemeler, tarýmsal desteklerde yapýlan kesintilerden kaynaklanan gelir kaybýnýn neredeyse yarýsýný
karþýlamýþtýr. 2008 yýlýnda DGD programý sona erdirilmiþtir.
Programýn ikinci aþamasý 2005 yýlýnda baþlatýlmýþtýr. TRUP projesinin odaðý mali rasyonelleþtirmeden, çiftçi
kuruluþlarýna yatýrýmlar, tarýmsal-çevresel programlarýn uygulamaya konulmasý, arazi toplulaþtýrma faaliyetlerinin
teþviki ve kredi desteði gibi rekabetçiliði arttýrmaya yönelik tarýmsal ve kýrsal kalkýnma önlemlerinin güçlendirilmesine
kaydýrýlmýþtýr.

15. Tarýmsal istihdamda azalma olmasý, mutlaka
kötü bir þey olarak deðerlendirilmemelidir. Böyle
bir azalma ekonomik ilerlemenin bir sonucu olabilir ve
muhtemelen kýrsal alanlardaki çalýþan kadýnlarýn istihdam
kalitesinin iyileþtirilmesine de katkýda bulunmuþtur.
Veriler, kýrsal tarýmsal istihdamdaki azalma ile ücretsiz
iþçilikte azalma ve kendi hesabýna çalýþma ve ücretli
iþçilikte artýþýn birbirine paralel gittiðini göstermektedir
(Dayýoðlu ve Kýrdar, 2009). Ayrýca, tarým dýþý iþlerde
çalýþan kadýnlar tarýmsal iþlerde çalýþan kadýnlardan
daha uygun çalýþma koþullarýna sahiptir (örneðin daha
düþük kayýt dýþýlýk, ücretsiz çalýþma olasýlýðýnýn daha
düþük olmasý) (Tablo II.4). Dolayýsýyla, tarýmsal
istihdamdan tarým dýþý istihdama geçen kýrsal kadýnlarýn
hem istihdam kalitelerini iyileþtirme hem de ücretlerini

yükseltme olasýlýðý daha yüksektir. Bu durumun olumsuz
tarafý ise, yukarýda açýklandýðý þekilde tarýmdaki iþlerini
kaybeden kadýnlarýn çoðunun iþgücünden uzak durmasý
ve böylelikle iþgücüne katýlma oranlarýnýn düþmesine
katkýda bulunmasýdýr.

Tablo II.4: Sektöre Göre Ýstihdam Kalitesi ile ilgili Ýstatistikler, Kýrsal
Alanlar

% Ücretsiz

% Kayýtdýþý

Tarým

77.5%

98.7%

Tarým Dýþý

7.4%

36.4%

Kaynak: 2006 HÝA.
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III. Bölüm
Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne
Katýlýmý Uluslararasý Standartlara
Göre Neden Düþük?

Kentsel Eðilimler
1. Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý,
özellikle kentlerdeki katýlým oranlarýnýn çok düþük
olmasý sebebiyle düþüktür. Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) verileri kentsel alanlarda kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn genel olarak çok düþük olduðunu
göstermektedir - 2006 itibariyle yüzde 19,9. Kýrsal
alanlarda kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý çok daha
yüksektir - 2006 itibariyle yüzde 33. Kadýnlarýn
iþgücüne katýlým oranlarýnýn ulusal ortalamasý (2006
yýlýnda yüzde 25) kentsel ortalamaya biraz daha
yakýndýr. Bunun sebebi, çalýþma çaðýndaki nüfusun
büyük bir çoðunluðunun (yüzde 64) kentsel alanlarda
yaþamasýdýr (Þekil III.1). Dolayýsýyla, kentsel alanlarda
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ile ilgili davranýþlar ve
eðilimler, Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn
genel oraný üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Þekil III.1: Sosyal Sýnýflara Göre Ýþgücüne Katýlým ve Çalýþma Çaðýndaki
Nüfus
60

Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý (%)

Çalýþma Çaðýndaki Nüfus [2006]
Kentsel
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u bölüm Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn neden düþük olduðunu
anlamayý amaçlamaktadýr. Analizler
kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýnýn
düþüklüðünün temel sebebinin özellikle
kentsel alanlardaki eðitim düzeyi düþük kadýnlar
arasýndaki iþgücüne katýlým oranlarýnýn çok düþük
olmasý olduðunu göstermektedir. Bu grup iþgücü
piyasasýna katýlýmlarýný kýsýtlayan karmaþýk kültürel
ve ekonomik engeller ile karþý karþýyadýr. Ekonomik
engeller temel olarak mevcut belirsiz çalýþma koþullarý
ile ilgili iken (kayýt dýþý sektörde çalýþma olasýlýðýnýn
yüksekliði, düþük maaþlar, parasal açýdan
karþýlanabilir çocuk bakým olanaklarýnýn bulunmayýþý,
uzun çalýþma saatleri, vs.), kültürel engeller temel
olarak kadýnlarýn çocuk bakýmýna iliþkin rolleri ve
kadýnlarýn evde oturmasýna yönelik ailevi/toplumsal
talepler ile ilgilidir. Gerçekten de, eðitim düzeyleri
düþük kentli kadýnlar bir yetersiz katýlým çýkmazý
ile karþý karþýya olabilir.

Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009), Aran diðerleri (2009).

2. Kentsel alanlarda kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnda 1980lerden bu yana hafif bir artýþ
olmuþtur, bunun temel sebebi de kentsel kadýnlarýn
daha eðitimli bir hale gelmesidir. 1988de yüzde
17,7 olan kentsel kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný
2006 yýlýnda yüzde 19,9 olmuþtur. Dayýoðlu ve
Kýrdara (2009) göre, iþgücüne katýlým oranýndaki
bu artýþý açýklayan temel faktör, kentsel kadýnlarýn
(nüfus ve iþgücü) söz konusu dönemde daha eðitimli
hale gelmesidir. Daha yüksek eðitim düzeyi daha
yüksek katýlým düzeyleri ile iliþkili olduðundan dolayý
(I. Bölümde açýklandýðý gibi), eðitim daðýlýmýndaki
iyileþmelerin (özellikle bu iyileþmeler üniversite
eðitimi alan kadýnlarýn oranýný arttýrýyorsa) kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmýný olumlu yönde etkilemesi
muhtemeldir. 1988 yýlýnda kentlerde yaþayan çalýþma
çaðýndaki kadýnlarýn sadece yüzde 2,8i üniversite
eðitimi alabiliyorken, 2006 yýlýna gelindiðinde bu
oran yüzde 8,1e yükselmiþtir. Ýþgücünün eðitim
bileþiminde de olumlu geliþmeler yaþanmýþtýr: 1988
yýlýnda iþgücünün yüzde 12,9u üniversite mezunu
iken, 2006 yýlýnda bu rakam yüzde 28,5e
yükselmiþtir. Benzer iyileþmeler ilkokul üzerindeki
tüm eðitim düzeylerinde meydana gelmiþtir. Sonuç
olarak, okuma-yazma bilmeyen ve sadece fonksiyonel
olarak okuma-yazma bilen bireylerin ve ilkokul
mezunlarýnýn oraný (hem nüfus içinde hem de iþgücü
içinde) bu çalýþma döneminde önemli ölçüde
düþmüþtür (Tablo III.1).
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Tablo III.1: Eðitim Durumuna Göre Kadýn Nüfusunun ve Ýþgücünün Daðýlýmý, Kentsel

2000

1988

2006

Nüfus

Ýþ Gücü

Nüfus

Ýþ Gücü

Nüfus

Ýþ Gücü

Okuma-yazma bilmeyen, %

26.1

12.5

14.4

4.3

14.8

4.2

Diplomasýz, %

8.3

5.0

4.3

2.0

6.9

3.5

Ýlkokul, %

43.2

34.1

46.2

27.9

39.4

26.3

Ortaokul, %

9.2

8.61

10.9

8.0

12.8

9.8

Lise, %

7.7

19.3

13.2

21.1

11.4

15.8

Meslek Lisesi, %

2.7

7.7

4.4

10.3

6.7

12.0

Üniversite, %

2.8

12.9

6.5

26.5

8.1

28.5

Not: 15+ yaþ bireyleri kapsamaktadýr.
Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009), 1988, 2000 ve 2006 HÝA verileri kullanýlmýþtýr.

düzeyinden 2006da yüzde 69,9a düþmüþtür. Bu düþüþ
özellikle 1988 ile 1999 yýllarý arasýnda gerçekleþmiþtir;
1999dan sonra ise yaklaþýk yüzde 70 seviyesinde
istikrara kavuþmuþtur (Þekil III.2). Bununla birlikte, bu
düþüþün temel sebebi belirsizliðini korumaktadýr. Bu
Rapor için yapýlan analizler olasý açýklamalarý ortaya
çýkarmayý amaçlamýþtýr ancak elde edilen sonuçlar pek
belirleyici olmamýþtýr (Metin Kutusu III.1).

Þekil III.2: Eðitim Durumuna Göre Ýþgücüne Katýlým ve Çalýþma
Çaðýndaki Nüfus (Kentsel
90.0

Eðitim Durumuna Göre Kadýnlarýn Katýlýmý (Kentsel)

Çalýþma Çaðýndaki Kadýn Nüfus (Kentsel)

80.0
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Ýlk / Temel
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40.0
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30.0
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54.4
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8
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9
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20 4
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3. Kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn düþük
olmasý sorunu ile ilgili daha önemli bir husus,
kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn kentlerdeki
eðitim düzeyi düþük kadýnlar arasýnda çok düþük
olmasý ve bir iyileþme yaþanmamasýdýr. Bu gruptaki
kadýnlar kentlerde yaþayan çalýþma çaðýndaki kadýnlarýn
büyük bir oranýný oluþturmaktadýr. Kentsel alanlardaki
iþgücüne katýlým düzeyinin düþük olmasýnýn temel
sebebi, eðitim düzeyi düþük olan kadýnlarýn (ki bunlar
toplam kentsel çalýþma çaðýndaki kadýn nüfusunun
büyük bir kýsmýný oluþturmaktadýr) iþgücüne düzensiz
olarak katýlmasýdýr. Kentsel alanlarda eðitimli (yani,
yüksek öðrenim görmüþ) kadýnlar arasýndaki katýlým
oranlarý oldukça yüksek olmakla birlikte, (2006da
yüzde 69,8), sadece ilköðrenim ve ortaöðrenim görmüþ
kadýnlar arasýndaki ÝGK oranlarý þaþýrtýcý derecede
düþüktür - sýrasýyla yüzde 13,3 ve yüzde 15,3. Kentsel
alanlarda eðitimli kadýnlar arasýndaki ÝGK oranlarý yüksek olmakla birlikte- 1988deki yüzde 80,3

Kaynak: Dayýoðlu ve Kýrdar (2009)dan derlenmiþtir.

Ýlk / Temel
Orta
Yüksek
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Metin Kutusu III.1: Türkiyede Eðitimli Kentli Kadýnlar Arasýnda Ýþgücüne Katýlým Neden Azaldý?
·

·

·

·

·

Bu gruba ödenen reel ücretler düþüyor mu? Eðer düþüyorsa, bu durum iþgücü arzlarýnda bir azalmaya
neden olur. Ne yazýk ki, 2000 öncesine ait ücret verileri mevcut deðildir. 2000 yýlý sonrasýnda eðitimli kentli
kadýnlarýn reel ücretleri istikrarlý bir hale gelmiþtir. (Dayýoðlu ve Kýrdar 2009).
Rekabetçi çalýþma ortamý caydýrýcý bir etken oluþturuyor mu? 1980ler ile karþýlaþtýrýldýðýnda, günümüzün
giderek daha rekabetçi hale gelen çalýþma ortamý ve deðiþen piyasa koþullarý kadýnlarýn iþ bulma þanslarýný
sýnýrlandýrmýþ olabilir. Bu durum kadýnlarýn iþ aramaktan vazgeçmesine ve evde oturmaya karar vermesine
yol açmýþ olabilir.
Bu grubun kabul edeceði en düþük ücret artýyor mu? Ekonomik teori, bireylerin gelirleri belirli bir
yüksek noktaya ulaþtýktan sonra daha az çalýþma saati arz edebileceklerini savunmaktadýr (bu çalýþma
ekonomisinde geriye doðru kývrýlan arz eðrisi þeklinde açýklanmaktadýr ve insanlarýn ücretlerinin artmasý ile
birlikte daha fazla boþ zamana sahip olma tercihlerini yansýtmaktadýr). Bununla birlikte, ekonometrik analizler
(Dayýoðlu ve Kýrdar 2009) hanehalký zenginliðini eðitimli kentli kadýnlarýn katýlým oranlarý için önemli bir
Belirleyici Faktör olmadýðýný ortaya koymuþtur.
Bu gruptaki kadýnlar için gözlenebilir özellikler deðiþmiþ midir? 1990larda iþgücüne katýlan kadýnlar,
2000lerde iþgücüne katýlan kadýnlardan farklý özellikler sergilemiþtir. Ancak, tersine, eðitimli kentli kadýnlarýn
özelliklerindeki deðiþikliklerin kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný olumlu yönde etkilemiþ olmasý gerekirdi:
2000den sonra iþgücüne katýlan kadýnlarýn hiç evlenmemiþ olma, daha genç olma ve hanehalký reisi olma
olasýlýklarý, 1990larýn baþýndaki kadýnlardan daha yüksekti. Tüm bu özellikler ile kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý
arasýnda olumlu bir iliþki mevcuttur (Dayýoðlu ve Kýrdar 2009).
Bir seçim yanlýlýðý var mý? 1990larýn baþlarý ile sonlarýnda iþgücüne katýlan kadýnlar arasýndaki geleneksel
veri kümelerinde gözlenemeyen farklýlýklarýn olmasý da muhtemeldir. Örneðin, Türkiyede 1980lerdeki ilk
grup üniversite mezunlarý arasýndaki kadýnlar muhtemelen çok küçük ve oldukça homojen bir gruptu.
Üniversiteye eriþimdeki hýzlý artýþ sebebiyle, daha sonraki yýllardaki üniversite mezunlarý daha heterojen bir
hale gelmiþtir (deðer sistemleri ve tercihleri bakýmýndan). Daha yeni üniversite mezunlarý daha düþük bir
çalýþma eðilimine sahip olabilir ve/veya daha tutucu deðerleri olabilir. Bu hipotezi test etmek için, daha fazla
nitel çalýþmaya ihtiyaç vardýr.

Daha Düþük Eðitimli Kentli Kadýnlar
Neden Çalýþmýyor?
4. Kentlerde yaþayan eðitim durumu düþük
kadýnlar arasýndaki iþgücüne katýlma oraný neden
düþük düzeyde kalmýþ ve deðiþmemiþtir? I. ve II.
Bölümlerde açýklandýðý gibi, Türkiye kentleþme, doðum
oranlarýnýn düþmesi, eðitim daðýlýmýnda iyileþmeler, vs.
gibi önemli yapýsal ve demografik deðiþimler yaþamýþtýr.
Tüm bu deðiþimlere raðmen, kentlerdeki eðitim düzeyi
düþük kadýnlar arasýndaki iþgücüne katýlma oraný çok
düþük seviyelerde kalmýþ ve deðiþmemiþtir. Kadýnlarýn
iþgücü piyasasýna girmemesindeki temel itici güç ne
olmuþtur? Ýþgücü piyasasýna girmemek kendi tercihleri
mi? Ýþgücü piyasasýndan dýþlanýyorlar mý? Bu Bölüm
iþtebu sorularý cevaplamayý amaçlamaktadýr.

5. Veriler, iþgücüne katýlmayan eðitim durumu
düþük kadýnlarýn genellikle ev kadýnlarý olduklarýný
göstermektedir. Türkiye Nüfus ve Saðlýk Anketinden
(NSA) elde edilen veriler, kentlerdeki eðitim durumu
düþük kadýnlarýn çoðunluðunun (yüzde 66) iþgücü
piyasasýnýn dýþýnda olmasýnýn temel sebebinin
üstlendikleri ev kadýný rolü olduðunu göstermektedir.
Ayrýca, her 100 kadýndan 7si aileleri karþý çýkacaðý için
iþgücüne katýlmadýklarýný iddia etmektedir (bu kadýnlarýn
ayný zamanda ev kadýný olduklarýný belirtmek gerekir).
Kalan yüzde 27 ise bir iþ aradýklarý için, okulda olduklarý
için, engelli/hasta olduklarý için veya baþka sebeplerle
(belirtmemiþlerdir) iþgücü piyasasýnda deðildir (Þekil
III.3).
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Þekil III.3: Kadýnlarýn Aktif Olmamasýnýn Temel Sebepleri (Kentlerdeki
eðitim düzeyi düþük kadýnlar)

Ev Kadýný / Çocuða Bakýyor

Diðer

Eþi / ailesi çalýþmasýný istemiyor

65.5 %

11.0 %

7.1 %

Ýþ arýyor

6.3 %

Engelli / hasta / çok yaþlý

5.8 %

Öðrenci
0.00%

4.1 %
20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Kaynak: Aran ve diðerlerinden (2009) derlenmiþtir.

6. Nitel analiz, kadýnlarýn ev kadýný olmanýn
avantajlarýnýn ve dezavantajlarýnýn farkýnda
olduklarýný gösteriyor. Odak Grubu Görüþmelerinin
(OGG) katýlýmcýlarýna göre, ev kadýnlarý zamanlarýnýn
büyük bir kýsmýný temizlik iþleri, yemek piþirme, ütü
ve ailenin diðer iþleri ile geçirmektedir. Gerçekten de,
kadýn OGG katýlýmcýlarýna göre, ev iþleri oldukça fazla
zaman ve çaba gerektirebilmektedir. Görüþmelere katýlan
kadýnlar ev kadýný olmanýn hem avantajlarý hem de
dezavantajlarý olduðunu düþünmektedirler. Avantajlardan
bazýlarý ev kadýnlarýnýn aileleri ve çocuklarý ile
ilgilenebilmek için daha fazla zamanlarýnýn olmasý ile
ilgilidir. Böylelikle, aile öncelikleri (ve kocalarýnýn eve
getirdikleri kaynaklarýn etkin kullanýmý) iþ gibi baþka
önceliklerin önüne geçiyor. Bununla birlikte, katýlýmcýlar
ev kadýný rollerinin bazý dezavantajlarýný da
paylaþmýþlardýr; örneðin baðýmlýlýk duygusu, stres,
düþük öz saygý, can sýkýntýsý, kendine çok az zaman
ayýrabilme, sosyal güvenliðin olmamasý ve yaptýklarý
iþlere ve rollerine toplumda yeterince deðer verilmemesi.
Öte yandan, erkek OGG katýlýmcýlarý (genellikle kadýn
katýlýmcýlarýn kocalarý), ev kadýný olmanýn kolay bir iþ
olduðunu, ev kadýnlarýnýn evde oturduklarýný ve çok
fazla boþ zamanlarý olduðunu iddia etmektedir. Bazý
erkek katýlýmcýlar çocuk bakýmýnýn zaman zaman yorucu
olabileceðini kabul etmekle birlikte, bu iþin kadýnlarýn
doðasýna uygun olduðunu dolayýsýyla aslýnda bir iþ
olarak algýlanmadýðýný iddia etmektedir. Kocalara göre,
ev kadýnlarý ailenin bakýmý ile ilgilenirler, þefkatli ve
özverilidirler; temel rolleri ailenin parasýný tasarruflu
kullanmak/harcamak ve ailelerine bakmaktýr.

7. Ancak tüm ev kadýnlarý kendi tercihleri ile ev
kadýný olmamýþtýr. Kadýn OGG katýlýmcýlarýnýn büyük
bir çoðunluðu (ki bunlarýn çoðu ev kadýnýdýr) para
kazanmak için çalýþmak istediklerini belirtmiþtir.
Katýlýmcýlar çalýþarak çocuklarýnýn eðitiminin
finansmanýna yardýmcý olabileceklerini, sosyal
güvenliklerinin olacaðýný, aile bütçesine katkýda
bulunabileceklerini ve beklenmedik þok dönemlerinde
(bir aile üyesinin hastalanmasý veya iþini kaybetmesi)
ailelerine yardýmcý olabileceklerini belirtmiþlerdir.
Ayrýca, çalýþmanýn kendilerine daha fazla baðýmsýzlýk
kazandýrarak, kendi gelirlerini elde etmelerine imkan
tanýyarak, özgüvenlerini arttýrarak ve daha üretken
olmalarýný (ve hissetmelerini) saðlayarak kendilerini
bir nebze tatmin edeceðini savunmuþlardýr. Daha fazla
bilgi için, Ek-Bdeki çalýþma istekliliði ile ilgili
ifadelere bakýnýz.
8. Kentsel alanlardaki eðitim düzeyi düþük
kadýnlar iþgücü piyasasýna katýlýmlarýný kýsýtlayan
karmaþýk kültürel ve ekonomik engeller ile karþý
karþýya kalmakta. OGG katýlýmcýlarýna göre,
iþgücüne katýlýmýn önünde bazý engeller
bulunmaktadýr; bunlardan bazýlarý ekonomik engeller
bazýlarý ise kültürel engeller içermektedir. Ekonomik
engeller kentsel alanlardaki eðitim düzeyi düþük
kadýnlar için mevcut belirsiz çalýþma koþullarý (kayýt
dýþý sektörde çalýþma olasýlýðýnýn yüksek olmasý, düþük
maaþlar, parasal açýdan karþýlanabilir çocuk bakýmýnýn
olmayýþý, uzun çalýþma saatleri, vs.) ile ilgiliyken,
kültürel engeller temel olarak kadýnlarýn çocuk
bakýmýna iliþkin rolleri ve kadýnlarýn evde oturmasýna
yönelik (kocalarýndan, komþularýndan ve daha geniþ
anlamda ailelerinden gelen) ailevi/toplumsal talepler
ile ilgilidir (Þekil III.4). Gerçekten de aile baskýsý
(kocalardan, anne-babadan, kocanýn anne babasýndan)
eðitim düzeyi düþük kadýnlarýn istihdamýnýn önündeki
temel engellerden birisidir. Aile baskýsý, diðerlerinin
yanýnda mevcut tutucu deðerlerden, güvensizlikten,
mevcut çalýþma koþullarý ile ilgili güvenlik
endiþelerinden ve baþkalarýnýn çalýþan bir kadýnýn
kocasý hakkýnda ne diyeceði ile ilgili endiþelerden
kaynaklanmaktadýr. OGG katýlýmcýlarý tarafýndan da
belirtildiði gibi, çalýþan bir kadýn toplum tarafýndan
kocanýn ailesini geçindiremediðinin bir iþareti olarak
yorumlanabilmektedir. Dolayýsýyla, bu durum
toplumsal açýdan çok önemli olan bazý itibar riskleri
doðurmaktadýr. Daha ayrýntýlý bilgi için, Ek-Bde yer
alan çalýþmama sebepleri ile ilgili ifadelere bakýnýz.

22

9. Türkiyede kadýnlarýn rolleri hala geniþ aile
dinamiklerinden etkilenmektedir. Türkiyedeki
hanehalklarýnýn çoðunluðu çekirdek aile þeklinde
olmasýna raðmen, geniþ aile özellikle alt-orta sýnýf ve
alt sýnýf aileler arasýnda olmak üzere çoðu bireyin
hayatýnda önemli bir sosyal rol oynamaya devam
etmektedir. Üyelerinin sosyal davranýþlarýný onaylayarak
veya onaylamayarak, geniþ aile ayný zamanda etkili bir
sosyal karar alma mekanizmasý iþlevi görmektedir.
Modern kentli nüfus arasýnda bile, aileye baðlýlýk, aile
yükümlülükleri ve aile onuru güçlü deðerlerdir.
Dolayýsýyla, modern deðerlere sahip olma yönündeki
Türk kültür öðretisi, ideal aileyi eþler arasýnda eþitliðin
olduðu bir aile olarak tanýmlamasýna raðmen, aslýnda
kendilerini eþit partner konumuna oturtmak için çaba
gösteren kadýnlar (bazý durumlarda) kocalarýnýn direnci
ile karþýlaþabilmektedir. Aile onurunun ayakta tutulmasý
için kadýnlarýn üzerine yerleþtirilen bu dengesiz yük
kadýnlarýn toplumdaki rollerinin belirsizliðini
vurgulamaktadýr.

Þekil III.4: Kadýnlarýn Katýlýmýnýn Önündeki Engeller (Kentlerdeki
Eðitim Düzeyi Düþük Kadýnlar)

Sosyal ve Kültürel Engeller
· Ailenin izin vermemesi
· Güvenlik
· Güvensizlikler
· Baþkalarý ne der endiþesi
· Bakým sorumluluðu

Ekonomik Engeller
· Yüksek kayýtdýþýlýk oraný
· Düþük ücretler
· Uzun çalýþma saatleri
· Ekonomik kriz
· Yetersiz eðitim
· Karþýlanabilir çocuk bakým olanaklarýnýn olmayýþý
Kaynak : GfK Raporundan derlenmiþtir.

10. Hamilelik ve çocuk bakýmý istihdamýn önünde
önemli engellerdir. I. Bölümde belirtildiði gibi,
annelik ve çocuk bakýmý özellikle kentsel alanlarda
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý bakýmýndan önemli bir
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Belirleyici Faktördür. Birçok kadýn OGG katýlýmcýsý
hamilelik ve/çocuk bakýmý sebebiyle iþi býrakmak
zorunda kaldýklarýný ifade etmiþtir. Çoðu kadýn
çocuklarýnýn küçük olduðunu ve onlarý yalnýz veya
baþýboþ býrakmak istemediklerini ifade etmiþtir (ancak
bazýlarý çalýþmak zorunda kalmalarý halinde diðer aile
üyelerinin ve/veya dostlarýnýn çocuk bakýmý konusunda
yardýmcý olabileceðini belirtmiþtir). Bununla birlikte,
çoðu kadýn OGG katýlýmcýsý çocuklarýnýn bakýmýnýn
kendi sorumluluklarý olduðunu düþünmektedir. Ayrýca,
katýlýmcý kadýnlar çalýþmalarý halinde kazanacaklarý
ücretler ile çocuklarýný özel bir kreþe vermenin veya
özel bir bakýcý tutmanýn maliyetini karþýlayamayacaklarýnýn bilincindeydiler. Katýlýmcýlar çocuklarýna
bakacak birini tutmak için ayda en az 500 TL ödemek
zorunda kalacaklarýný belirtmiþtir. Bunu karþýlayabilmek
için en az 1.500 TL kazanabilecekleri bir iþ bulmalarý
gerekecektir ve bu miktar da sahip olduklarý beceriler
ve eðitim düzeyi göz önüne alýndýðýnda kazanabilecekleri
miktarýn ötesindedir.

Yetersiz Katýlým Çýkmazý Hipotezi
11. Kültürel engellerin ötesinde, kentsel alanlarda
yaþayan eðitim düzeyi düþük kadýnlar yetersiz
katýlým çýkmazý olarak adlandýrýlabilecek bir olgu
ile karþý karþýya olabilirler. Kentlerde yaþayan eðitim
düzeyi düþük kadýnlarýn sosyal güvencesi
olmayan/kayýt dýþý iþlerde çalýþma olasýlýðý çok
yüksektir. Kayýt dýþý iþlerin kadýnlara sunduðu ücretler
genellikle kadýnlarýn çocuk bakýmý, yemek piþirme
ve temizlik gibi ev iþleri için tutmalarý gereken baþka
birine ödeyecekleri paradan daha düþüktür. Sonuç
olarak, sadece kayýt dýþý sektörde çalýþma þansý
olabilecek kadýnlar arasýndaki iþgücü arzý (istihdam
ve katýlým) oldukça düþüktür. Düþük ücretler ve düþük
eðitim getirisi düzeyleri ailelerin kýzlarýnýn eðitimine
yetersiz yatýrým yapmasýna yol açabilmektedir; çünkü
büyüdüklerinde iþgücü piyasasýna katýlma þanslarýnýn
çok az olacaðýný düþünmektedirler. Bu durumun iþgücü
piyasasý üzerinde de etkileri olacaktýr ve ücretlerin
düþük kalmasýna daha da katkýda bulunacaktýr. Bu
durumda da iþgücü arzý düþük olacaktýr. Bu döngü
genellikle yetersiz katýlým çýkmazý olarak
bilinmektedir. (Booth ve Coles 2007; Taymaz 2009)
(Þekil III.5).
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piyasasýnda parçalý yapýnýn belirleyici faktörünü
oluþturmaktadýr.

Düþük ücretli,
düþük verimlilikli
bir sektörün
bulunmasý

Kayýtdýþý
Ýþler

· Düþük Ücretler
· Düþük Eðitim
Getirisi Düzeyleri

Düþük
Ýþgücü
Arzý

· Düþük
Ýstihdam
Düzeyleri
· Düþük
Katýlým
Düzeyleri

Bireyler Eðitime
Yetersiz Yatýrým
Yapýyor

Kaynak: Yazarlarýn incelemeleri.

12. Kentsel alanlarda yaþayan eðitim seviyesi düþük
kadýnlar yetersiz katýlým çýkmazý ile mi karþý
karþýyalar? Bu soruyu cevaplayabilmek için bu bölümde
üç ana faktör incelenmektedir: Parçalý iþgücü piyasasý,
eðitimin getirisi ve çalýþma koþullarý.
13. Türkiyede kentsel iþgücü piyasasýndaki birçok
iþçi kayýt dýþý (düþük bir üretkenliðe sahip) sektörde
çalýþmaktadýr. Bölünmüþ bir iþgücü piyasasý iþgücü
piyasasýnda ikili sektörlerin olduðu anlamýna gelir:
sosyal güvenlik kapsamýndaki bir yüksek üretken
sektör (kaliteli iþlerin olduðu) ve sosyal güvenlik kapsamý
dýþýndaki bir düþük üretken sektör (kalitesiz iþlerin
olduðu). Ýþgücü piyasasýnýn özellikleri; sektörler arasýnda
çok az ve kýsýtlý hareketlilik olmasý (iþçi yýðýlmasý) ve
sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan sektöre katýlýmýn
opsiyonel olmamasýdýr (yani dýþlanma). Türkiyedeki
kentsel iþgücü piyasasý gerçekten parçalý bir yapý
göstermektedir. Öncelikle, kayýtlý sektördeki þirketler
kayýt dýþý sektördeki þirketlerden daha yüksek üretkenlik
düzeyleri sergilemektedir (Taymaz 2009). Ýkinci olarak,
eðitim düzeyi düþük iþçiler arasýnda, kayýt dýþýlýktan
7
kayýtlý sektöre akýþlar oldukça azdýr. Üçüncü olarak,
eðitim düzeyi düþük ücretliler arasýnda, Türkiyede
kayýt dýþýlýðýn tercihe dayalý olmadýðý, dýþlanmadan
kaynaklandýðý görülmektedir. (Dünya Bankasý, 2009b).
Son olarak, üretkenlik açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda,
Türkiyede kayýtlý ve kayýt dýþý sektörlerde çalýþan
iþçiler arasýnda önemli ücret farklýlýklarý (yüzde 40a
kadar) görülmektedir (Angel-Urdinola ve diðerleri
2009). Dünya Bankasý çalýþmasýna (2009b) göre,
kayýtlý sektörde esnekliðin olmamasý (yüksek vergi
makasý, yüksek iþten çýkarma maliyetleri, esnek
olmayan çalýþma saatleri, vs.) Türkiye iþgücü

14. Eðitim düzeyi düþük kadýnlar kendilerine çok
düþük maaþlar sunan kayýt dýþý iþgücü piyasasýna
katýlým konusunda özellikle hassas ve kýrýlgan
durumdadýrlar. Kentsel alanlarda yaþayan eðitim
düzeyi düþük kadýnlar arasýnda kayýt dýþýlýk oranlarý
oldukça yüksektir (Þekil III.6, Panel A). Ayrýca, kayýt
dýþý olarak çalýþtýrýlan kadýnlar arasýndaki net saatlik
ücretler oldukça düþüktür. Þekil III.6, Panel Bde
gösterildiði gibi, kayýtlý olarak çalýþtýrýlan kadýnlar
arasýndaki net saatlik ücretlerin daðýlýmý, kayýt dýþý
olarak çalýþtýrýlan kadýnlar arasýndaki net saatlik ücretlerin
daðýlýmý üzerinde olasýlýksal bir üstünlüðe sahiptir
(yani, ücret daðýlýmýnýn tüm noktalarýnda kayýtlý ücret
seviyeleri kayýt dýþý ücret seviyelerinden yüksektir).
Kayýtlý sektördeki eðitim düzeyi düþük kadýnlar resmi
asgari ücret seviyesinde veya biraz daha yüksek ücretler
almaktadýr. Öte yandan, kayýt dýþý sektördeki çoðu kadýn
(yüzde 77) asgari ücretten düþük ücret almaktadýr
(Dayýoðlu ve Kýrdar 2009). Daha önce belirtildiði gibi,
ücretlerin düþük olmasý iþgücü arzýnýn düþük olmasýnýn
en önemli sebebini oluþturmaktadýr.

Þekil III.6: Türkiyede Kentlerde Yaþayan Eðitim Düzeyi Düþük
Kadýnlarýn Ýstihdam Durumu ve Ücretleri
Panel A: Eðitim Durumuna
Göre Kayýt dýþýlýk Oranlarý
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86.9

Panel B: Saatlik Net Ücretlerin KYFu
1

Kümülatif Olasýlýk

Parçalý
iþgücü
piyasalarý

78.9

% Kayýt Dýþý

Þekil III.5: Yetersiz Katýlým Çýkmazý nedir?

46.5

42.8
26.1

20.9

Asgari
Ücret

.8
.6

.4
.2

8.6
0
Okuma
Yazma
Bilmiyor

Ýlkokul
Terk

Ýlkokul

Ortaokul
Terk

Lise

Meslek
Lisesi

Üniversite

-4

-2

0
Ücret
k.y.f kayýtlý

2
k.y.f kayýt dýþý

KYF = Kümülatif yoðunluk fonksiyonu.
Lücret= Saatlik net ücretlerin doðal logaritmasý
Kaynak : Dünya Bankasý, 2006 HÝA verileri kullanýlmýþtýr.

15. Düþük ücretlerin yaný sýra, kayýt dýþý iþler
kadýnlar için çok zor ve düzensiz çalýþma koþullarý
sunmaktadýr. OGG bulgularýna göre, kentlerde yaþayan
eðitim düzeyi düþük kadýnlar temel olarak tekstil
sektöründe, ev temizlikçisi, kasiyer ve satýþ görevlisi
olarak çalýþtýrýlmaktadýr (Þekil III.7). Bu durum, HÝA

7 Dünya Bankasýnýn kayýt dýþýlýk ile ilgili olarak gerçekleþtirdiði bir çalýþmaya göre, iþgücü piyasasýndaki eðitim düzeyi düþük her 10 iþçiden sadece 2sinin (tüm yaþ

gruplarýnda) kayýt dýþý sektörden kayýtlý sektöre geçmesi beklenmektedir.

4
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çýkardýðýný düþünmektedir. Gerçekten de, 2006 HÝA
verileri (eðitim düzeyi düþük kadýnlarýn istihdam
edildiði) kayýt dýþý sektörde eðitim getirilerinin çok
düþük olduðunu göstermektedir. 10 yýldan fazla eðitim
alýndýðýnda bile, kentlerde kayýt dýþý olarak çalýþan
ücretlilerin asgari ücret seviyesinde veya daha düþük
ücret alma olasýlýklarý yüksektir. Öte yandan, kayýtlý
sektörde eðitim getirileri önemli düzeydedir (daha önce
belirtildiði gibi, bu parçalý piyasanýn bir belirtisidir).
Gerçekten de, kayýtlý çalýþanlarýn altý yýl eðitim aldýktan
sonra (ki bu temel eðitime tekabül etmektedir) asgari
ücretin üzerinde ücret almalarý ve eðitim düzeyinin
yükselmesi ile birlikte önemli ücret artýþlarý yaþamalarý
beklenmektedir. Kayýt dýþý sektörde iþ deneyimi getirileri
de önemli ölçüde düþüktür (Þekil III.8).
Þekil III.8: Eðitim Alýnan Yýl Sayýsýna Göre Ücretler, Kentlerde Alýnan
Ücretler (Kayýtlý ve Kayýt dýþý çalýþanlarýn karþýlaþtýrmasý)
6.0

10 Yýl Deneyim
5 Yýl Deneyim

5.0

Saatlik Ücret YTL

verilerinden elde edilen sonuçlar ile tutarlýdýr. HÝA
verileri, kentlerde yaþayan eðitim düzeyi düþük
kadýnlarýn çoðunluðunun (yüzde 80), imalat (yüzde 46),
hizmetler (yüzde 19) ve satýþ (yüzde 14) faaliyetlerinde
çalýþtýðýný göstermektedir. Tekstil sektörü, kentlerde
yaþayan eðitim düzeyi düþük kadýnlar için büyük bir
iþveren konumundadýr. Bununla birlikte, bu sektör
kadýnlar tarafýndan çalýþma koþullarý çok zor bir sektör
olarak görülmektedir. Tekstil sektöründeki iþlerin
ötesinde, OGG katýlýmcýlarý mevcut iþlerin çalýþma
koþullarýnýn genel anlamda zor ve düzensiz olduðunu
belirtmiþtir (bakýnýz Ek-B). Bir þekilde çalýþma deneyimi
olan görüþülen kadýnlarýn birçoðu iþi býrakmalarýnýn en
önemli sebebinin sosyal güvenliðin olmamasý olduðunu
belirtmiþlerdir. Katýlýmcýlar, mevcut iþlerin uzun çalýþma
saatleri gerektirdiðinden ve ulaþým imkanlarýnýn zor
olduðundan (özellikle ev temizlikçileri) yakýnmýþtýr.
Çalýþma saatlerinin uzunluðu ile ilgili bu iddia HÝA
verilerinden elde edilen bulgular ile tutarlýdýr. Þekil
III.7nin sað panelinde görüldüðü gibi, kentlerde yaþayan
ve þu anda iþgücü piyasasýnda istihdam edilen tüm
kadýnlarýn çoðunluðu (yüzde 86) haftada 40 saatten
fazla çalýþmaktadýr. Ayrýca, kentlerde yaþayan eðitim
düzeyi düþük her 10 çalýþan kadýndan yaklaþýk 3ü
haftada 60 saatten fazla çalýþmaktadýr. Yukarýda
bahsedilen þartlar altýnda, birçok kadýnýn iþ arama
konusunda oldukça yýlgýn olduðu görülmüþtür. Daha
ayrýntýlý bilgi için, Ek-Bde çalýþmama sebepleri, iþi
býrakma sebepleri ve çalýþmak istememe sebepleri
baþlýklarý altýndaki ifadelere bakýnýz.

Kayýtlý

4.0
3.0
2.0
1.0

Kayýt Dýþý

0.0
0
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Eðitim Alýnan Yýl Sayýsý

Kaynak: Angel-Urdinola ve diðerleri (2009).

Þekil III.7: Kentlerde Yaþayan Eðitim Düzeyi Düþük Kadýnlar için
Ýstihdam Fýrsatlarý ve Çalýþma Saatleri
Tekstil

33 %

Kasiyer
Ev Temizliði

14%

Satýþ Görevlisi

29 %

10%

Evden Pazarlama

5%

Çiftçilik

5%

Boncuk vs.

5%

El Ýþi

5%

Çaycý

5%

Sekreter

5%

0.0 %

15-39 saat

40-59 saat

60+ saat

14%

10.0 %

14 %

57 %

20.0 %

30.0 %

40.0 %

Not: Evden pazarlama faaliyetleri: kozmetik ve iç giyim gibi ürünlerin satýþý ile ilgilidir.
Kaynak: Dünya Bankasý (2006 HÝA verileri kullanýlmýþtýr), ve odak grubu görüþmeleri,
Ýstanbul, Þubat 2009.

16. Kayýt dýþý sektörde eðitim getirisi çok düþük ve
bu da bazý kadýnlarýn neden eðitime yetersiz yatýrým
yapmak istediðini böylelikle yetersiz katýlým
çýkmazýna yol açtýðýný- açýklayabilir. OGG katýlýmcýlarý
eðitimin ancak meslek sahibi olunmasý halinde parasýný

17. OGG katýlýmcýlarýna göre, yetersiz eðitim,
iþgücüne katýlýmýn önündeki temel engellerden
birisidir. OGG katýlýmcýlarýnýn çoðu lise mezunu veya
daha yüksek eðitim düzeyine sahip kadýnlar için iþ
bulmanýn daha kolay olduðunu kabul etmektedir. Ayrýca,
katýlýmcýlarýn iþgücüne katýlýmýn önündeki engellerin
çoðunun kadýnlarýn en az lise eðitimi almalarý halinde
hafiflediðini düþünmektedir. Gerçekten de, bir meslek
sahibi olarak (yani üniversite eðitimi alarak) çalýþan
kadýnlar oldukça olumlu bir þekilde algýlanmaktadýr.
OGG katýlýmcýlarý eðitim düzeyi daha düþük kadýnlarýn
istihdam olanaklarýnýn neredeyse yalnýzca tekstil sektörü,
temizlik/ev iþleri, ve perakende hizmetleri ile sýnýrlý
olduðunu düþünmektedir. Ne yazýk ki, katýlýmcýlara
göre halihazýrdaki bu tip iþler tam olarak toplumun
muhafazakar kesimlerinin pek sýcak bakmadýðý iþlerdir.
Daha fazla bilgi için, Ek-Bde eðitimin önemi baþlýðý
altýndaki ifadelere bakýnýz.
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18. Yetersiz katýlým çýkmazý nasýl tersine çevrilebilir?
Türkiyede kadýnlar için daha iyi ve daha fazla
fýrsatlarýnýn saðlanmasý ve bunlarýn iyileþtirilmesine
yardýmcý olabilecek politikalar þunlardýr: (Þekil III.9):
Þekil III.9: Yetersiz Katýlým Çýkmazýnýn Tersine Çevrilmesine Yönelik
Politika Çerçevesi
1. Ýlk kez iþ arayanlar için iþ fýrsatlarýn yaratýlmasý
2. Parasal açýdan karþýlanabilir çocuk bakýmý
3. Eðitime yatýrýmlarýn sürdürülmesi

Kaynak: Yazarlarýn incelemeleri.

19. Müdahaleler, özellikle okuldan iþe geçenler olmak
üzere eðitim düzeyi düþük kadýnlar için kayýtlý
istihdamýn teþvik edilmesini amaçlamalýdýr. Daha
esnek bir iþgücü piyasasý düzenlemeleri iþletmelerin
kadýnlarý iþe almalarýnýn önündeki engelleri azaltabilir.
Örneðin, Türk Hükümeti iþletmelerin yeni iþe aldýklarý
kadýnlar için sosyal güvenlik primlerini 5 yýllýk bir süre
boyunca sübvanse eden bir program uygulamaya
koymuþtur. Buna benzer programlarýn özellikle saðlýklý
ekonomik performans dönemlerinde kadýnlarýn istihdam
oranýnýn arttýrýlmasýna katkýda bulunmasý olasýdýr (Metin
Kutusu III.2). Müdahaleler eðitim düzeyi düþük
çalýþanlar arasýndaki yüksek kayýt dýþýlýk seviyelerini
indirmeyi amaçlamalýdýr. Bunun için, vergilendirme,
uygulama ve teftiþleri içeren kapsamlý bir dizi politika
ve daha esnek bir iþgücü piyasasýný gereklidir. Daha
fazla ayrýntý için, 2009 Türkiye Ülke Ekonomik
Memorandumu (CEM) kayýt dýþýlýðýn yapýsal ve yapýsal
olmayan faktörlerini azaltmaya yönelik bir politika
çerçevesini açýklamaktadýr. Çalýþma düzenlemeleri,
niteliksiz kayýtlý istihdam için daha düþük iþgücü talebine
yol açan teþvikleri önlemek için kayýtlý istihdamýn
doðrudan ve dolaylý maliyetlerini kontrol altýna almayý
amaçlamalýdýr.
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20. Çalýþma mevzuatýnda yapýlacak deðiþiklikler
parçalý iþgücü piyasasýnýn iyileþtirilmesine ve
böylelikle kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn
arttýrýlmasýna katkýda bulunabilir:
· Asgari ücret politikasý: Þekil III.6da (yukarýda)
gösterildiði gibi, asgari ücretin eðitim düzeyi düþük
çalýþan kadýnlar için baðlayýcý olduðu görülmektedir.
Bu durum, kümülatif yoðunluk fonksiyonunun
asgari ücret düzeyinde sýçramasýndan anlaþýlabilir.
2001 yýlýndan bu yana, Türkiyede asgari ücret reel
bazda yaklaþýk yüzde 77 artmýþtýr oldukça yüksek
bir artýþ (2001de saatlik ücret 1,03 TL iken, 2006da
1,83 TL olmuþtur). 2006 Ýþgücü Anketi verilerinden
yapýlan tahminlere göre, bu artýþ ücretliler arasýnda
kayýt dýþýlýk oranlarýnda yüzde 14lük bir artýþa
(2001de yüzde 27 iken, 2006da yüzde 32 olmuþtur)
paralel olarak gerçekleþmiþtir. Asgari ücretin
artýrýlmasý kayýtlý niteliksiz iþgücü istihdamýnýn
maliyetlerini arttýrýr ve be þekilde bu gruptaki
bireyler için daha düþük iþgücü talebine katkýda
bulunur (bu durum da iþgücü piyasasýnýn parçalý
8
yapýsýný daha fazla arttýrýr).
·

Vergi Makasý: Türkiyede vergi makasý oraný tarihsel
olarak yüksek olmakla birlikte, 2008 yýlýnda
uygulamaya konulan istihdam paketi, özellikle
eðitim durumu düþük çalýþanlar için olmak üzere
ücret dýþý maliyetleri önemli ölçüde düþüren önemli
reformlar getirmiþtir. Özellikle, yeni iþe alýnan
genç ve kadýn çalýþanlar için sosyal güvenlik primi
iþveren payýnda ilk yýl için yapýlan 5 puanlýk genel
indirim ve saðlanan istisnalar ile beþ yýllýk bir
dönem için oranlarda yapýlan indirimler, eðitim
düzeyi düþük kadýnlar için kayýtlý iþgücü talebinin
artýrýlmasýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Ne yazýk
ki, devam etmekte olan ekonomik kriz sebebiyle
iþgücü talebindeki büyümenin düþük olmasý bu gibi
programlarýn etkisini zayýflatabilir. (Metin Kutusu
III.2).

8 Asgari ücret kayýtlý sektörde çalýþan kentli ve eðitim düzeyi düþük kadýnlar için baðlayýcý gibi görünse de, ayný durum kayýtlý sektörde çalýþan kentli ve eðitim düzeyi düþük

erkekler (ki bunlar tüm kentsel kayýtlý niteliksiz istihdamýn çoðunluðunu oluþturmaktadýr) için geçerli deðildir. Gerçekten de, Dünya Bankasý (2009) çalýþmasýnda da
gösterildiði gibi, Türkiyede asgari ücret niteliksiz iþçiler için pek de baðlayýcý deðil (ortalama olarak). Bunun sebebi, kayýtlý sektördeki erkeklerin genellikle asgari ücretin
üzerinde ücret almalarýdýr. Kayýtlý sektörde kadýnlar ve erkekler arasýndaki ücret farký kýsmen erkeklerin daha iyi ücretli sektörlerde çalýþmasý ve kýsmen de ayrýmcýlýk
ve/veya çaba gibi diðer gözlenmeyen faktörler ile açýklanmaktadýr.
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Metin Kutusu III.2: Gençlerin ve Kadýnlarýn Ýstihdamý için Hedeflenen Sosyal Güvenlik Primi Ýndirimlerinin
Etkisi
5350 sayýlý Kanun kapsamýndaki benzer sübvansiyonlar göz önünde bulundurularak tahmin edilen talep esnekliði
aralýðýna dayalý (Betcherman, Daysal ve Pages, 2007) Dünya Bankasý tahminleri gençlere ve kadýnlara yönelik
olarak hedeflenen iþ alanýndaki sübvansiyonlarýn uygulamaya konulmasýnýn ilk yýl içinde yaklaþýk 163.000 ile
235.000 arasýnda net yeni iþin yaratýlmasýný saðlayabileceðini göstermektedir. Bu net iþlerin yaratýlmasý; program
kapsamýnda hedeflenen bireyler arasýndaki iþ sayýsýnda artýþ (gençler ve yetiþkin kadýnlar 225.000  317.000
aralýðýnda) ve bunun yanýnda programýn kapsamadýðý (yetiþkin erkekler) arasýnda iþ sayýsýndaki azalma ile ortaya
çýkacaktýr. Tahmin aralýklarý aþaðýdaki tabloda görülmektedir:
Sübvansiyonlarýn Uygulamaya Konulmasý ile
Yaratýlan Yeni Ýþler [Temmuz 2008  Temmuz 2009]
Yeni Ýþlerin Aralýðý*
Gençler (18-29)
Yetiþkin Kadýnlar (30-64)
Yetiþkin Erkekler (30-64
Net Yeni Ýþ Sayýsý

145.000 ile 205.000 arasý
79.000 ile 112.000 arasý
-62000 ile -82.000 arasý
162.000 ile 235.000 arasý

* Dünya Bankasý (2007) CEDPL IInin (Ýkinci Rekabet ve Ýstihdam Geliþtirme
Politikasý Kredisi) Ýþgücü Ek Proje Ön Deðerlendirme Belgesi, Washington, DC.

·

Ýþgücü Piyasasýnýn Esnekliði: Türkiye, kayýtlý
sektörde çalýþanlar için hala oldukça katý bir
istihdamý koruma mevzuatýna sahiptir. Ýstihdamý
koruma mevzuatý; izin verilen sözleþme türleri,
çalýþanlarýn haklarý, istihdamý koruma kurallarý gibi
birçok alaný kapsamaktadýr. Dünya Bankasýna
(2009b) göre, Türkiye ve Meksika OECD ülkeleri
arasýndaki en korumacý istihdam koruma mevzuatýna
sahiptir. Bunun temel sebebi, oldukça cömert bir
kýdem tazminatý sisteminin ve geçici ve sabit süreli
sözleþmeleri sýnýrlayan düzenlemelerin bulunmasýdýr.
Katý ve cömert bir istihdamý koruma mevzuatýnýn
iþgücü piyasasýnýn parçalý yapýsýný arttýrmasý olasýdýr
ve gençler ve kadýnlar gibi istihdam edilmesi güç
bireyler üzerinde olumsuz etkilere sahip olacaktýr.

·

Kadýnlarýn Korunmasý: Çalýþma düzenlemelerinde,
iþverenlerin kadýnlarý istihdam etmelerini daha
masraflý hale getiren (veya bazý kýsýtlamalara yol
açan) bazý hükümler bulunmaktadýr. Örneðin,
kadýnlar kömür madenlerinde, yeraltý taþ ocaklarýnda
veya tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlamazlar. Ýþ Kanunu
hala çocuk bakýmýný annenin sorumluluðu olarak
görmekte ve 100ün üzerinde kadýn çalýþtýran
iþyerlerinin emzirme odasý kurmasýný, 150 ve daha
fazla kadýn çalýþtýran iþyerlerinin ise kreþ hizmeti
saðlamasýný zorunlu kýlmaktadýr. Kreþ açýlmasý þartý
toplam çalýþan sayýsýna deðil de kadýn çalýþan

sayýsýna dayalý olmasý, kadýn ve erkek çalýþan
istihdam etmenim maliyetleri arasýnda bir asimetriye
yol açmaktadýr. Ýþ Kanunu kýsa bir süre önce doðum
iznini 12 haftadan 16 haftaya çýkarmýþtýr bunun üç
haftasý dýþýnda tamamýný doðumdan sonra kullanma
esnekliðini getirmiþtir. Kanun ayrýca kadýnlarýn 16
haftalýk ücretli doðum izninin ardýndan 6 aylýk bir
ücretsiz izin almalarýna da olanak tanýmaktadýr.
Doðumla ilgili olan yeni hüküm kadýnlarýn iþlerini
korumalarýný saðlamasýna raðmen, ayný zamanda
þirketleri kadýnlarý iþe alma konusunda
caydýrabilmektedir. Kanunda babalýk izni ile ilgili
bir hüküm bulunmamaktadýr. Ayrýca, bir kadýn
çalýþanýn evlilik sebebiyle iþini býrakmasý halinde,
kýdem tazminatý alma hakký bulunmaktadýr (benzer
bir hüküm erkeklerin askerlik sebebiyle iþi
býrakmalarý durumu için de mevcuttur). Tüm bu
önlemler kadýnlarýn yararýna görünmekle birlikte,
ayný zamanda kadýnlarýn iþlerine baðlýlýklarýný ve
iþverenlerin de kadýn çalýþanlara talebini
azaltabilmektedir.
21. Pek çok kadýn, çocuklarý için maddi açýdan
karþýlanabilir çocuk bakým olanaklarý saðlanarak
çalýþmaya teþvik edilebilir. Bu, okul öncesi eðitim ve
kamu/destekli çocuk bakým programlarý gibi erken
çocukluk geliþimi (EÇG) programlarýnýn geliþtirilmesi
yoluyla saðlanabilir (Metin Kutusu III.3).
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Metin Kutusu III.3: Þili ve Kolombiyadaki Kamu Çocuk Bakým Programlarý
Þili Sizinle Büyüyor (Chile Crece Contigo):
Þili Hükümeti 2006 yýlýnda ülkenin çocuklarýna doðumdan itibaren tam destek saðlayan bir sosyal politika giriþimi
baþlatmýþtýr. Program yoluyla, erkek ve kýz çocuklarý doðumdan itibaren, erken uyarým saðlayan ve algýsal
geliþimleri için fýrsatlar sunan anlamlý ve zamanlý hizmetler ile koruma altýna alýnmaktadýr. Politika kapsamýnda,
Þilinin en yoksul ailelerinin çocuklarý kreþlerden ve ana okullarýndan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
Programýn amacý Þilili tüm çocuklarýn temel saðlýk hizmetlerinden yararlanmasýný ve tüm ailelere çocuklarýnýn
sadece saðlýk ve beslenme açýsýndan deðil ayný zamanda psikolojik destek bakýmýndan da daha iyi desteklemelerini
saðlayacak araçlara eriþebilmelerini saðlamaktýr. Chile Crece Contigo, tüm vatandaþlar için eðitim programlarý
(eðitim için özel yardým); daha güçlü bir mevzuat; annelik ve babalýk için koruma standartlarý; ve tüm erkek ve
kýz çocuklarý için doðum öncesi kontrolden okul sistemine giriþe kadar geliþtirilmiþ doðum öncesi kontrol, saðlýklý
doðum ve özellikle ilk iki yýlda olmak üzere daha iyi saðlýk kontrolleri yoluyla gözetim saðlamaktadýr. Program
en yoksul yüzde 40lýk dilimdeki hanehalklarýna -ayda 300.000 Pesodan (yaklaþýk 560$) az kazananlar- yardýmcý
olmak için doðrudan müdahaleler sunmaktadýr.
Kolombiyanýn Toplum Anneleri:
1980lerin ortasýnda, çok yüksek bebek ölüm oranlarý ve yetersiz beslenme sebebiyle harekete geçen Kolombiya
Hükümeti Birleþmiþ Milletlerin ve Amerika Ülkeleri Kalkýnma Bankasýnýn yardýmý ile okul öncesi yaþtaki
çocuklarýn korunmasýný amaçlayan bu kapsamlý programý baþlatmýþtýr. Toplum Anneleri olarak bilinen gönüllüler
tarafýndan refah merkezleri oluþturulmuþtur. Gönüllü anneler kendi baþlarýna veya STKlarýn yardýmý ile yaklaþýk
3.000 çocuk için eðitim ve bakým olanaklarý saðlamýþtýr. Her anne yaklaþýk 15 çocuðu evine almýþtýr ve yasal
asgari ücretin yaklaþýk yarýsý düzeyinde bir ücret almýþ (aylýk yaklaþýk 130 $) ve sosyal güvenlik ve emeklilik
hakký kazanmýþtýr.
Kural olarak, anneler Pazartesiden Cumaya sabah saat sekizden öðleden sonra saat dörde kadar çocuklara
bakmaktadýr. Kolombiya Aile Refahý Enstitüsünün (ICBF) eðitim yardýmlarý kýlavuzluðunda, anneler günlerini
kendileri düzenlemektedir. Saðlanan bu eðitim yardýmlarý çocuklar arasýnda dayanýþma, dostluk ve farklýlýklara
saygý duymak gibi deðerler konusunda bilinç uyandýrýlmasý üzerinde odaklanmaktadýr. Anneler iþe baþlamadan
önce gelecekteki roller için hazýrlanmalarý ve bir öz deðerlendirme testi için kýsa bir kursa katýlmaktadýr. Sayýlarý
þu anda 82.000e ulaþan anneler, giderek daha fazla önem kazanmaktadýr ve Ocak 1998 itibariyle 1,1 milyon
kiþiyi (42.000 aile) evlerinden zorla uzaklaþtýran þiddetten zarar gören ailelerden büyük talep görmektedir.
Kaynak: De Tournemire (1990); ve Dolan (2006).

22. Çocuk bakýmýnýn ve okul öncesi eðitimin
desteklenmesi, gelecek nesillerin refahýný olumlu
etkileyen bazý dýþsallýklara sahiptir. Öncelikle,
uluslararasý kanýtlar (MIT 2006) kaliteli okul öncesi
eðitimin ve bakýmýn çocuklarýn okulda ve sonuç olarak
hayatta baþarýlý olma yolunda hazýrlanmalarýna yardýmcý
olduðunu göstermektedir. Öðrencinin yaþamý boyunca
daha düþük tekrar ve okul terk oranlarý ile iliþkili
olduðundan dolayý, bu ayný zamanda ekonomik getiriye
de dönüþmektedir. Ýkinci ve bu Rapor ile doðrudan
iliþkili olarak, istihdam yarattýðý ve ebeveynlerin
(özellikle annelerin) ekonomik olarak aktif olmalarýný
saðladýðýndan dolayý, geliþmiþ bir çocuk bakým ve
eðitim sektörü ekonomik açýdan önemli olabilir. Dünya
Bankasýnýn yakýnda yayýnlanacak olan Türkiyede

Fýrsat Eþitliði Raporu (Dünya Bankasý, 2009a) EÇG
müdahalelerinin yoksulluk ve eþitsizliðin nesilden nesile
geçiþ zincirinin kýrýlmasýna katkýda bulunabileceðini
vurgulamaktadýr.
23. Eðitime ve Mesleki Eðitim ve Öðretime
yapýlan yatýrýmlarýn sürdürülmesinin, ilk kez iþ
arayanlarýn istihdamýný kolaylaþtýrmasý olasýdýr.
Daha yüksek eðitim düzeyi, iþgücüne daha yüksek
katýlým düzeyleri ile iliþkili olduðundan dolayý, eðitim
daðýlýmýndaki iyileþmelerin (özellikle bu iyileþmeler
üniversite eðitimi alan kadýnlarýn oranýný arttýrýyorsa)
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný olumlu yönde
etkilemesi muhtemeldir. Ayrýca, mesleki eðitim ve
öðretime yapýlan yatýrýmýn, kadýnlarý (özellikle genç
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kýzlarý) iþgücü piyasasýnda iyi iþler bulabilmeleri
için gerekli beceriler ile donatmasý muhtemeldir.
Uluslararasý kanýtlar, mesleki eðitim ve öðretime
yapýlan yatýrýmlarýn, kadýnlarýn kayýtlý iþler
bulabilmelerine yardýmcý olduðunu ve kazanç ve
iþgücü piyasasý fýrsatlarý bakýmýndan Toplumsal
Cinsiyet eþitliðini arttýrdýðýný göstermektedir (Metin
Kutusu III.4).
24. Eðitimin kalitesine yapýlan yatýrýmlar da
önemlidir. Son çalýþmalar, beceri geliþtirme, giriþimcilik
eðitimi ve mesleki eðitimi, toplumsal cinsiyet eþitliðini
saðlamaya yönelik stratejilerin yapý taþlarý olarak
deðerlendirmektedir. Özellikle geliþmekte olan ülkelerde
olmak üzere, genç kadýnlarýn; çeþitli engeller nedeniyle
girememe, seçimdeki ayrýmcýlýk ve toplumsal cinsiyet
rolü sebebiyle genellikle eðitim olanaklarýndan
yararlanamadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bununla

birlikte, önemli olan sadece ulaþýlan eðitim seviyesi
deðil, ayný zamanda eðitim ve öðretimin kalitesi ve
anlamlýlýðýdýr. Kýzlara karþý uygulanan dolaylý ayrýmcýlýk,
kýzlarýn belirli konularda örneðin matematik ve fen
bilimleri- daha az ilgili olduklarý veya bu konularda
daha az becerili olduklarý þeklinde bir rol tanýmlamasýna
yol açmaktadýr. Kadýnlarýn geleneksel olmayan
mesleklerde eðitim almamalarý kayýtlý ekonomideki
birçok iþ için erkeklerin tercih edilmesine yol açmakta
ve bu da daha çok sayýda kadýnýn kayýt dýþý sektöre
yönelmesine sebep olmaktadýr (ILO 2007, 2008;
ILO/Cinterfor, 2004).
25. Ýlginçtir ki, eðitime yatýrým yapmak tek baþýna
çözüm deðildir. Eðitime daha fazla yatýrým yapýlmasý
ile daha yüksek katýlým oranlarý arasýnda bir iliþki
olduðundan dolayý, zaman içinde eðitimde daha fazla
iyileþtirmenin yapýlmasýnýn (ve sürdürülmesinin), kentsel

Metin Kutusu III.4: Gençlerin Eðitimi ve Toplumsal Cinsiyet Eþitliði
Ayrýmcýlýðýn olmadýðý eðitim fýrsatlarýna daha fazla eriþim saðlama, genç kadýnlarýn istihdam edilebilirliklerinin
arttýrýlmasýna yardýmcý olacak ve gelecekteki kazançlarýný ve sosyo-ekonomik koþullarýný iyileþtirecektir. Eriþkin
ve genç kýzlara kaliteli örgün ve yaygýn eðitim programlarýnýn saðlanmasý temel bir gerekliliktir; buna genç
kýzlarýn yetkinleþtirilmesini ve yetiþkinliklerinde düzgün iþ bulabilme fýrsatlarýný arttýracak mesleki eðitim de
dahildir. Ayný zamanda, eðitim ile piyasa talepleri arasýndaki, uyumsuzluklarýn giderilmesi, mesleki ayrýmcýlýk,
mesleki öðretimin güçlendirilmesi ve iþgücü ihtiyaçlarýnýn tahmin edilmesi gibi toplumsal cinsiyet ve gençlik
istihdam politikalarýnýn yeniden deðerlendirilmesi, verimli bir istihdam ve üretkenlik döngüsünün oluþturulmasýnda
etkili olacaktýr. Aþaðýda gençlerin eðitimi ve toplumsal cinsiyet eþitliði ile ilgili projelerden bazý örnekler
sunulmaktadýr:
·

·

·

FORMUJER Modeli (Latin Amerika  1999/2004): Projenin amacý, Latin Amerika ülkelerinin örgün
eðitim kurumlarýnýn kapasitelerini geliþtirmek ve güçlendirmekti. Düþük gelirli kadýnlarýn eðitim ve istihdam
olanaklarýný ve eriþimlerini baþarýlý bir þekilde arttýrmýþtýr. Katýlýmcýlarýn istihdam edilebilirlikleri ve yetkinlikleri
geliþtirilerek, öz saygýlarý desteklenmiþ ve geliþtirilmiþtir.
Eðitime daha fazla eriþim saðlayarak insana yaraþýr iþleri teþvik etmek (Hindistan - 2002): Proje, örgün
mesleki eðitim kurumlarýnýn hizmetlerinin kayýt dýþý sektörü de kapsayacak þekilde geniþletilmesi yoluyla
kadýnlarýn istihdam edilebilirliklerini arttýrmak amacýyla tasarlanmýþtýr.
Eðitilen kadýnlarýn yaklaþýk yüzde 70i gelir getirici faaliyetlere katýlmýþtýr ve bunlarýn çoðu kendi iþlerini
yapmýþtýr. Böylelikle aylýk hanehalký gelirleri artmýþ ve kendilerinin ve ailelerinin saðlýk durumlarý iyileþtirilmiþtir.
Beceri geliþtirme ve giriþimcilik eðitimi yoluyla istihdam edilebilirliðin arttýrýlmasý (Kafkaslar ve Orta
Asya - 2004): Proje, mesleki eðitimin geliþtirilmesi, mesleki rehberlik ve iþletme eðitimi yoluyla kadýnlarýn
ve erkeklerin beceri geliþimlerini ve giriþimcilik eðitimlerinin kapsamýný geniþletmek amacýyla uygulanmýþtýr.
Proje giriþimci kadýnlarýn oranýný arttýrmýþ (yüzde 40) ve kadýnlarýn ve erkeklerin beceri geliþimine ve
giriþimcilik eðitimine eþit eriþim saðlayacak politikalarýn ve eylem planlarýnýn geliþtirilmesini saðlamýþtýr.

Kaynak : ILO (2007, 2008) , ILO/Cinterfor (2004)
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alanlarda düþük kadýn ÝGK sorununu çözebileceði
savunulabilir. Bununla birlikte, analizler bu durumun
geçerli olmayabileceðini göstermektedir. Saðlanan
geliþmelere raðmen, Türkiyedeki erkekler hala
kadýnlardan daha eðitimli durumdadýr. Böyle bir
baðlamda, adil (ve oldukça eþitlikçi) bir politika hedefi
erkek/kadýn eðitim düzeyi daðýlýmýný eþitlemeye
çalýþmak olabilir. Basit bir mikro simülasyon uygulamasý,
böyle bir politikanýn kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýný
sadece marjinal düzeyde arttýrabileceðini göstermiþtir
(yüzde 19dan yüzde 22ye). Bunun sebebi, özellikle
üniversite eðitimi almamýþ olanlar olmak üzere, kentlerde
yaþayan kadýnlarýn çoðunluðunun, yaþlarý, eðitim
durumlarý ve aile yapýlarý göz önüne alýndýðýnda çok
düþük (hatta negatif) bir iþgücüne katýlým olasýlýðý
sergilemesidir (Þekil III.10). Gerçekten de, simülasyon
sonuçlarý, Türkiyedeki tüm kentli kadýnlarýn üniversite
eðitimi aldýðý en uç senaryoda, kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn sadece yüzde 74ye yükseleceðini
göstermektedir. Bu, halihazýrdaki düþük kadýn ÝGK
düzeyleri için eðitimin önemli bir belirleyici faktör
olmakla birlikte tek faktör olmadýðýný göstermektedir.
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Þekil III.10: Yüksek Öðrenimdeki Kazanýmlarýn Kentli Kadýnlarýn
çalýþabileceði Çalýþma Saatleri Üzerindeki Etkileri (Mikro
Simülasyonlar)
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Not: Örneklem: 15-54 yaþ arasý kentli kadýnlar.
Kaynak: Angel-Urdinola ve Haimovich (2009)

Özetle
26. Türkiyede kadýn istihdamýnýn geliþtirilmesi
(eriþim ve kalite bakýmýndan) birkaç farklý alanda
politika müdahalesi gerektiren bir süreçtir:

(a) Ýlk kez iþ arayanlar için iþ fýrsatlarýnýn
yaratýlmasý: Müdahaleler özellikle okuldan iþe
geçenler için olmak üzere eðitim düzeyi düþük olan
kadýnlarýn kayýtlý istihdamýný teþvik etmeyi
amaçlamalýdýr. Þu anda iþletmelerin kadýnlarý iþe
almalarýnýn önünde engeller bulunmaktadýr. Türkiye,
genellikle genç kadýnlarýn iþgücü piyasasýna giriþ
noktasý olduðu kanýtlanan geçici istihdam konusunda
sýký düzenlemelere sahiptir. Örneðin, Türk Hükümeti
iþletmelerin yeni iþe aldýklarý kadýnlar için sosyal
güvenlik primlerini 5 yýllýk bir süre boyunca
sübvanse eden bir program uygulamaya koymuþtur.
Buna benzer programlarýn özellikle saðlýklý
ekonomik performans dönemlerinde kadýnlarýn
istihdam oranýnýn arttýrýlmasýna katkýda bulunmasý
olasýdýr.
(b) Parasal açýdan karþýlanabilir çocuk bakýmý:
Birçok kadýn, çocuklarý için parasal açýdan
karþýlanabilir çocuk bakým olanaklarýna eriþim
saðlanarak çalýþmaya teþvik edilebilir. Bu, okul
öncesi eðitim ve kamu/sübvansiyonlu çocuk bakým
programlarý gibi erken çocukluk geliþimi (EÇG)
programlarýnýn geliþtirilmesi yoluyla gerçekleþtirilebilir. Dünya Bankasýnýn yakýnda yayýnlanacak
olan Türkiyede Fýrsat Eþitliði Raporu EÇG
müdahalelerinin yoksulluk ve eþitsizliðin nesilden
nesile geçiþ zincirinin kýrýlmasýna katkýda
bulunabileceðini vurgulamaktadýr.
(c) Eðitime yatýrýmlarýn sürdürülmesi: Yüksek
öðretime eriþim ile kadýnlarýn iþgücüne daha yüksek
katýlým seviyesi arasýnda bir iliþki bulunmaktadýr.
Mesleki Eðitim ve Öðretime yapýlan yatýrýmlar,
özelikle genç kýzlar olmak üzere kadýnlarý iþgücü
piyasasýnda iyi iþler bulmalarý için gereken beceriler
ile donatarak onlarý iþgücü piyasasýna hazýrlayabilir.
Uluslararasý kanýtlar Mesleki Eðitim ve Öðretime
yapýlan yatýrýmlarýn, kadýnlarýn kayýtlý istihdamýna
yardýmcý olduðunu ve kazanç düzeyleri ile iþgücü
piyasasý fýrsatlarý bakýmýndan toplumsal cinsiyet
eþitliðini geliþtirdiðini göstermektedir.
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Nicel Veriler
HANEHALKI ÝÞGÜCÜ ÝSTATÝSTÝKLERÝ (HÝÝ)
Sorumlu Kuruluþ
Amaç
Örneklem
Büyüklüðü

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Ülkedeki iþgücü yapýsý ile ilgili bilgileri toplamak.
Yýl
1988
1994
2000
2004

Örneklem Büyüklüðü
11.160 hanehalký
15.000 hanehalký
Aylýk 7.800 hanehalký / üç aylýk 23.000 hanehalký
Aylýk 13.000 hanehalký (kilit deðiþkenler ile ilgili NUTS2 düzeyi tahminleri)

Örnekleme
Metodolojisi

8 alt örneklem içeren, iki aþamalý katmanlandýrýlmýþ kümelenmiþ olasýlýk örneklemi. 2000
yýlýndan bu yana, ayný hanehalklarý 18 aylýk bir dönemde dört kez olmak üzere ankete dahil
edilmiþtir.

Diðer

· 1988 yýlýndan bu yana düzenli olarak uygulanmaktadýr; baþlangýçta yýlda iki kez
uygulanmaktaydý. 2000 anketinden bu yana veriler üç ayda bir, 2005ten bu yana aylýk
olarak (üç aylýk hareketli ortalamayý kullanarak) yayýnlanmaktadýr.
· Anket sorularýnda zaman içinde belirli bir ölçüde deðiþiklik yapýlmýþtýr ancak kilit
deðiþkenlerin tanýmlarý 1988-2006 yýllarý arasýndaki uygulamalarda sabit kalmýþtýr.
· Doðum verileri eksiktir ve ücret verileri sadece son dönemdeki uygulamalarda mevcuttur

TÜRKÝYE HANEHALKI BÜTÇE ANKETÝ (HBA)
Sorumlu Kuruluþ
Amaç
Örneklem
Büyüklüðü

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Türkiyede tüketim ve yoksulluk istatistiklerini ortaya koymak
Yýl
2002
2003
2004

Örneklem Büyüklüðü
ayda 800 hanehalký / yýlda 9600
ayda 2.160 hanehalký / yýlda 25.920 (NUTS-1 düzeyi)
ayda 720 hanehalký / yýlda 8.640 hanehalký (kentsel ve kýrsal düzeyde)

Örnekleme
Metodolojisi

Örneklem olarak alýnan hanehalklarý katmanlandýrýlmýþ iki aþamalý küme örneklem yöntemi
ile seçilmiþtir; bir yýl içinde her ay deðiþmiþtir.

Diðer

Raporda mevcut dört yýllýk veriler kullanýlmýþtýr: 2003-2006
HBA tarafýndan toplanan kazanç verileri, HÝA tarafýndan toplanan verilerden daha ayrýntýlýdýr.

TÜRKÝYE NÜFUS VE SAÐLIK ANKETÝ (NSA)
Sorumlu Kuruluþ
Amaç
Örneklem
Büyüklüðü

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Araþtýrmalarý Enstitüsü (HÜNAE)
Kadýnlarla ilgili doðum, kocanýn geçmiþi, doðum bölgesi ve yeri, göç durumu ve diðer sosyal
ve kültürel deðiþkenler gibi geniþ çaplý bilgilerin toplanmasý.
Yýl
1993
1998
2003

Örneklem Büyüklüðü
8.619 hanehalký ve 50 yaþ altýndaki 6.519 daha önce evlenmiþ kadýn
8.059 hanehalký, 15 - 49 yaþ arasý 8.576 kadýn ve 1.971 koca
10.836 hanehalký ve 8.075 daha önce evlenmiþ ve 15 - 49 yaþ arasý kadýn (NUTS1)

Örnekleme
Metodolojisi

NSA - 2003 örneklemi aðýrlýklý, çok aþamalý, katmanlandýrýlmýþ küme örnekleme yaklaþýmý
ile seçilmiþtir.

Diðer

Anket 1968 yýlýndan bu yana 5 yýllýk aralýklarla gerçekleþtirilmektedir.
Kadýnlarýn iþgücü piyasasýna katýlýmý ile ilgili veriler 1998 yýlýndan bu yana toplanmaktadýr.
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Nitel Veriler
TÜRKÝYEDE KADINLARIN ÝÞGÜCÜNE KATILIMI
Sorumlu Kuruluþ

Dünya Bankasý tarafýndan baþlatýlan GfK (Growth for Knowledge) Türkiye  çalýþmasý
Türkiyedeki kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn düþük olmasýnýn sebeplerinin araþtýrýlmasý;
Türkiyede kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn artýrýlmasý için anlayýþ oluþturmak

Amaç
Yer / Tarih
Metodolojiler
Örneklem
Büyüklüðü /Miktar
Yaklaþýk Süre
Spesifik Yer

Ýstanbulun Kentsel Kesimleri, 12-23 Þubat 2009
Odak Grubu Görüþmeleri
8 mini odak grubu görüþmesi /her birinde
4-5 kiþi ile görüþüldü
2 saat
GfK Türkiye Nitel Çalýþma Stüdyolarý
(arkasýný gösteren ayna ile donatýlmýþ bir mekan)

Ev Ziyaretleri
9 Ziyaret
1 Saat
Katýlýmcýlarýn evleri

Çalýþmaya katýlma süreci telefon görüþmeleri yoluyla yürütülmüþtür. Her bir katýlýmcýya bir
alan bilgisi ve tarama formu verilmiþtir. ESOMAR çoklu katýlým kurallarý uygulanmýþtýr.
Diðer

Katýlýmcýlara ankete katýlmalarý için teþvik verilmiþtir.
Odak grubu görüþmelerinde hem görüntü hem de ses kaydý yapýlmýþtýr. Ziyaretlerde ses kaydý
yapýlmýþtýr. Kayýtlar GfK Türkiye tarafýndan altý ay boyunca tutulacaktýr.

Odak Grubu Görüþmelerinin Ayrýntýlarý
Sayý

Katýlýmcýlar

Yaþ

3

KADIN
Aktif olmayan, en
az 3 ay önce iþten
ayrýlmýþ

18-24

Evli ve Bekar

25-35

Evli (çocuklu ve çocuksuz)

36-45

Evli (6 yaþýndan küçük çocuklu ve çocuksuz)

KADIN
Aktif olmayan,
daha önce hiç
çalýþmamýþ

18-24

Evli ve Bekar

25-35

Evli (çocuklu ve çocuksuz)

36-45

Evli (6 yaþýndan küçük çocuklu ve çocuksuz)

ERKEK

18-45

Görüþülen kadýnlarý kocalarý

3

2
8

Medeni Durum ve Çocuk Sayýsý

Toplam 8 Odak Grubu Görüþmesi

Ev Ziyaretlerinin Ayrýntýlarý
Sayý
1
1
2

Katýlýmcýlar
KADIN
Aktif olmayan,
en az 3
ay önce iþten ayrýlmýþ

2
1
1
1
9

KADIN
Aktif olmayan,
daha önce
hiç çalýþmamýþ
Toplam 9 Ev Ziyareti

Yaþ

Medeni Durum ve Diðer Özellikler

18-24

Evli ve çocuklu

25-35

Evli ve çocuksuz

25-35

Evli ve çocuklu

36-45

Evli ve çocuklu

18-24

Bekar

18-24

Evli ve çocuklu

36-45

Evli ve çocuklu

Respondents
2
En az 1
En fazla 2
2
En az 1
En fazla 2
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Toplam Örneklem Özellikleri  Ayrýntýlar
Daha Önce Çalýþmýþ

Kat.
Evet
Hayýr

Yaþ

%
53
48

Medeni Durum

Kat.
18-24
25-34
35-44

%
25
37
38

Kat.
Evli
Bekar
Boþanmýþ

%
87
10
3

Hanehalký Büyüklüðü

Kat.
2 kiþi
3 kiþi
4 kiþi
5 kiþi
6 kiþi
7 kiþi

%
5
20
35
28
8
5

Çocuk Sayýsý

Kat.
1 çocuk
2 çocuk
3 çocuk
4 çocuk
5 çocuk
Çocuksuz

Doðum Yerlerine göre Hanehalký Büyüklükleri

No Answer (n=1)

Tokat (n=1)

Sivas (n=3)

Sinop (n=2)

Ordu (n=2)

Malatya (n=1)

Kilis (n=1)

Kýrþehir (n=1)

Kastamonu (n=1)

Kars (n=1)

Ýstanbul (n=18)

Giresun (n=2)

Erzurum (n=3)

Bolu (n=1)

Almanya (n=1)

Adana (n=1)

8
7
6
5
4
3
2
1
0

%
14
49
26
3
3
6
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Göstergeler, Deðiþkenler ve Tanýmlar
RAPORDA KULLANILAN TEMEL ÝSTÝHDAM GÖSTERGELERÝ
U = Iþsiz Nüfus
E = Ýþi Olan Nüfus
Gösterge
ÝGK oraný (%)
Ýstihdam Oraný (%)
Ýþsizlik Oraný (%)
Faaliyetsizlik Oraný (%)

WAP = 15 - 64 yaþ arasý nüfus
LF = Ýþgücünde yer alan nüfus (U + E)
Hesaplama

Açýklama
WAPtakiler arasýnda iþgücü oraný
WAPtakiler arasýnda iþi olanlarýn oraný
Ýþgücü içinde iþsizlerin oraný
WAPtakilerin iþgücü içinde olmayan kýsmý

Ýþ sahibi olmama Oraný (%) WAPtakiler aradýnda çalýþmayanlarýn oraný,
öðrenciler hariç

LF (U + E)
E

÷

U
WAP - LF

÷

WAP

WAP

÷

LF
÷

WAP

U + (WAP - LF)  Enrolled ÷ WAP

DÝÐER KAYNAKLARDA KULLANILAN ÝSTÝHDAM GÖSTERGELERÝ
TÜÝK  Türkiye Ýstatistik Kurumu
Ýþgücüne Katýlým
Ýþsizlik

Ýþgücünün 15 yaþ ve üzeri kurumsal olmayan nüfusa oraný.
Çalýþma çaðýnda olup (15 yaþ ve üzeri) da referans dönemde iþi olmayan (herhangi bir iþte bir
saat için bile olsa bir kar, ayni ödeme veya aile getirisi karþýlýðýnda çalýþmamýþ, hiçbir iþle
baðlantýsý olmayan) son üç ay içerisinde iþ bulmak amacýyla iþ arama kanallarýndan en az birisini
kullanan ve iki hafta içinde iþe baþlamaya hazýr olan kiþiler. Bir iþ bulmuþ olup üç ay içerisinde
iþe baþlayacak olan, veya kendi iþini kurmuþ olup iþe baþlamak için gerekli belgeleri tamamlamak
için bekleyen kiþiler de, iki hafta içinde iþe baþlayabilecek durumda olduklarý takdirde iþsiz
olarak kabul edilmiþlerdir.

Eurostat  Avrupa Birliði Ýstatistik Kurumu
Ýþsizler

15- 74 yaþ arasýnda olup (1995-2000 yýllarý için, Ýspanya, Ýsveç, Birleþik Krallýk, Ýzlanda ve
Norveçte 16-74 yaþ arasý olanlar) referans hafta içinde iþi olmayan, geçmiþ dört hafta boyunca
aktif olarak iþ arayan ve hemen veya iki hafta içinde iþe baþlamaya hazýr olan herkes.
Ýþsizlik süresi, iþ arayarak geçen süre olarak veya en son iþ sahibi olunan zamandan beri geçen
süre (eðer bu süre iþ arayarak geçen süreden kýsa ise) olarak tanýmlanmaktadýr.

Ýþi Olanlar

Referans hafta boyunca ücret veya kar karþýlýðýnda en az bir saat boyunca çalýþmýþ olan veya
söz konusu iþe geçici olarak gitmeyen kiþiler.
Ýþgücü içinde yüzde (%) olarak, iþsiz kiþilerin sayýsý. Ýþgücü, iþsizlerin ve iþi olanlarýn sayýsýnýn
toplamýdýr.

Ýþsizlik Oraný

OECD  Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý
Ýþ Gücüne Katýlým
Ýþgücünün çalýþma çaðýndaki (15-64 yaþ) kurumsal olmayan nüfusa oranýný gösterir.
Ýþsizlik

Belirli bir yaþýn üzerinde olup, referans dönemde aþaðýdaki kriterleri karþýlayan kiþiler:
· iþi olmayan; yani referans dönemde ücretli istihdam içinde bulunmayan veya kendi iþini
yapmayan.
· þu anda çalýþabilecek olan; yani, referans dönemde ücretli istihdam veya kendi iþini yapmaya
müsait olan.
· iþ arayan; yani, belirli bir süre boyunca geçmiþte ücretli iþ aramak veya kendi iþini yapmak
için belirli adýmlar atmýþ olan. Bu belirli adýmlar arasýnda; bir kamu veya özel istihdam
bürosuna kaydolmak; iþverenlere baþvuruda bulunmak; iþyerlerinde, çiftliklerde, fabrika
giriþlerinde, pazarlarda veya diðer toplanma yerlerinde iþ aramak; gazetelere ilan vermek
veya gazete ilanlarýna cevap vermek; arkadaþlardan veya akrabalardan iþ bulmak için yardým
talep etmek; kendi iþini kurmak için arazi, bina, makine veya ekipman aramak; mali kaynak
aramak; izin ve ruhsat baþvurusunda bulunmak, vs. yer alabilir.

WDI  Dünya Kalkýnma Göstergeleri
Ýþ Gücüne Katýlým
Ýþgücünün çalýþma çaðýndaki nüfusa (15 yaþ ve üzeri) oranýný gösterir.
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EK B

Nitel Analizden Alýntýlar
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· Tüm Kadýnlar
· Kocalar

KENDÝNÝ TANIMLAMA
· Kocanýz sizi aldatsa bile, siz kocanýza sadýk kalmalýsýnýz
· Çocuðunuz olduðu için istediðiniz zaman özgürce sinemaya gidemezsiniz
· Fazlasýyla zamanýnýz var; dolayýsýyla kocanýz ve çocuklarýnýz için daha fazla zaman ayýrabilirsiniz. Onlarýn
ihtiyaçlarýna karþý daha duyarlý olabilirsiniz. Onlara karþý anlayýþlý olmaya, anne þefkatiyle yaklaþmaya
çalýþýyorsunuz
· Hep ayný þeylerle uðraþarak veya komþularla dedikodu yaparak kendinizi geliþtiremiyorsunuz. Dolayýsýyla
zamanla baþkalarýnýn yanýnda aþaðýlýk duygusuna kapýlýyorsunuz
· Ýnsan kayýnvalidesi ile yaþayýnca özgür olamaz. Herþey için ondan izin almam gerekiyor
· Evde hep yalnýzým; komþularýmla ve akrabalarýmla çok az temas kurabiliyorum. Dolayýsýyla, yabancýlarla
birlikte olduðumuz sosyal ortamlarda kendime güven hissetmiyorum.
· Kayýnvalidem veya kocam sen eðitim almadýn, hiçbir yeteneðin yok; dýþarýda ne yapabilirsin ki? Nasýl para
kazanabilirsin? diyerek beni küçük görüyor. Bu durum beni çok üzüyor ve özgüvenimi azaltýyor
· Herkes sizden düzenli ve temiz olmanýzý bekliyor; dolayýsýyla çalýþan bir kadýna nazaran daha titiz oluyorsunuz
· Zamanýn çoðu evde geçtiði için, kiþisel bakým için zaman ayýramýyorsunuz. Özel günler dýþýnda fazla makyaj
yapmýyorsunuz veya kuaföre gitmiyorsunuz
· Ekonomik baðýmsýzlýðý olmadýðý için, sessiz kalmayý tercih ediyor ve kocasýna veya kaynanasýna karþý gelemiyor
· Ýstemiyorsam temizlik veya ev iþi yapmýyorum. Çocuklar okula gittikten sonra uyuyorum. Çoðu zaman televizyon
izliyorum
YAÞAM TARZI VE DEÐERLER
· Ev kadýný olmak tekdüze bir hayata sahip olmak anlamýna geliyor. Her gün ayný þeyleri yapýyorsunuz. Kimse
sizi takdir etmiyor. Üstelik, bir þey eksik olduðunda kocanýz bundan þikayet ediyor ve bütün gün ne yaptýn?
diyerek yaptýðýnýz iþleri küçümsüyor. Çocuklar hep annelerinden bir þeyler bekliyor, babalarýndan deðil
· Saat 23:00ten sonra, herkes odasýna çekildiðinde, çayýmý alýp televizyon izliyorum. Kendi baþýma kalýp
rahatladýðým tek an bu
· Ev kadýný olduðunuz zaman, tüm aile üyeleri sorumluluklarý size yüklüyor. Çocuklar odalarýný temizlemiyorlar
· Ev kadýnlarý zamanlarýný ev iþleri yaparak ve örgü gibi el iþleri yaparak geçirmeye çalýþýyolarr. Bu sýkýcý bir
þey. Evde sýkýldýðý zaman, rahatlamak için markete gidiyorlar. Ve insan zamanla daha yavaþ ve tembel bir hale
geliyor
· Bir þey almadan önce çok düþünüyorsunuz, özgürce harcama yapamýyorsunuz. Sýnýrlý kaynaklarýnýzla
ihtiyaçlarýnýzý önceliklendirmeniz gerekiyor
KENDÝSÝ ÝLE ÝLGÝLÝ DUYGULAR
· Çocuklar küçükken onlarýn arkadaþlarý gibiydim. Ellerini tutuyordum ve etrafta beraber geziyorduk. Þimdi
kendi arkadaþlarý var. Yalnýzlaþtým ve içime kapandým
· Bir ev kadýný olarak, bizim iþimiz çok nankör. Çabalarýmýzýn karþýlýðýnda hiçbir þey almýyoruz. Bu motivasyonumuzu
kaybettiriyor. Zaman geçtikçe kendinizi yýpranmýþ hissediyorsunuz
· Hep ayný iþleri yaptýðýnýz ve kocanýza ve çocuklarýnýza baðlý olduðunuz için kendinizi yorgun ve býkkýn
hissediyorsunuz. Kocanýzdan para istemek çok zor. Bu da gerçekten çok stresli
· Eðer kocalar bir þeye hayýr diyorsa, istediðiniz þey için ýsrar edemiyorsunuz. Bu da sizi itaatkar yapýyor. Eðer
farklý davranýrsanýz, kocanýz size kötü davranýr. Dolayýsýyla, bu korku içinde yaþýyorsunuz
KOCANIN SÖZLERÝ
· Çocuklar ile en fazla 20 dakika zaman geçirsem bitkin düþüyorum. Ama o buna doðal olarak alýþkýn olduðu
için, çocuklarla birlikte olmaktan keyif alýyor ve bizim kadar yorulmuyor
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Meslek Sahibi Bir Çalýþan Kadýn
Olmak Ýle Ýlgili Algýlamalar
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· Tüm Kadýnlar

KENDÝNÝ TANIMLAMA
· Eðer kadýn ekonomik baðýmsýzlýða sahip ise, bir leydi gibi yaþar. Güzel kýyafetler giyer, bakýmlý görünür.
Son modayý takip eder. Hafta sonlarýnda dýþarýda yemek yer, farklý yerlere seyahat eder, sinemaya gider, vs.
Tatile çýkar. Hayatýný dolu dolu yaþar
· Eðer iyi bir pozisyonda çalýþýyorsa, kaynanasýna veya kocasýna her þeyi açýklamak zorunda deðildir. Daha
güçlüdür. Hayatýný özgürce yaþar. Ýstediði þeyi yapar. Etraftaki insanlar ona saygý gösterir
· Daha iyi bir kariyere sahip olmak için daima kendini geliþtirmeye çalýþýr. Herkes ona saygý duyar. Kocasýnýn
karþýsýnda daha güçlü olur. Kendini iyi savunabilir
· Hayatýnýn her günü bir önceki günden farklýdýr. Dinamik ve canlý bir hayatý olur

YAÞAM TARZI VE DEÐERLER
· Kendini iyi hissetmese bile iþe gitmek zorundadýr. Ýyi bir iþ ortaya koyma sorumluluðu vardýr. Üzerinde
patronunun yarattýðý stres ve baský vardýr. Hafta içinde kendisine ayýracak fazla zaman bulamaz
· Çalýþan kadýnlar zamaný iyi planlar. Programýný önceden ayarlamak zorundadýr. Örneðin yemekleri akþamdan
piþirir. Hazýr gýda kullanýr, hýzlýca piþirebilmek için hazýr yýkanmýþ ýspanak kullanýr. Ancak, bir ev kadýnýnýn
ýspanak yýkamak için zamaný vardýr ve yemek hazýrlýðý için daha fazla zaman ayýrabilir
· Çalýþan kadýnlar dýþarýda nasýl düzgün davranýlacaðýný bilir. Ýnsanlarla sosyal etkileþime girmek, yeni dostluklar
kazanmak ve ihtiyaçlarýný kendisi karþýlama konusunda öz güvene sahiptir
· Çocuklarý ve kocasý ile birlikte geçirebileceði yeterli zaman bulamaz. Çocuklarýna baþkasý bakar. Çocuklarda
biraz sevgi ve iletiþim eksikliði olabilir; bunun sonucunda bazý sorunlar ortaya çýkabilir

KENDÝSÝ ÝLE ÝLGÝLÝ DUYGULAR
· Ýþinizde baþarýlý olduðunuzu gördüðünüzde, daha fazla öz güven kazanýrsýnýz, daha dinamik ve daha üretken
hale gelirsiniz..
· Dýþarýda çalýþtýðýnýzda daha açýkgöz oluyorsunuz. Kimse sizi kolaylýkla kandýramýyor
· Ev iþlerinde kocasýndan yardým alýyor. Kocasý ona hoþgörülü davranýyor ve bu durum onu memnun ediyor
· Dýþarýda çalýþmak ve ayný zamanda ev kadýný olmak, aileye zaman ayýrmak kolay deðil; çalýþan kadýnlar
yoruluyor
· Kararlar koca ile birlikte alýnýyor. Ýliþkilerde eþitlik oluyor. Bir þey söylemek istediði zaman çekinmiyor. Özsaygýsý oluyor
· Kocasý ile karþýt fikirleri paylaþma ve kendini savunma cesareti oluyor. Daha fazla öz güveni oluyor

Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý

Meslek sahibi olmadan
Çalýþan Kadýn ile ilgili Algýlamalar

45

· Tüm kadýnlar

KENDÝNÝ TANIMLAMA
· Çalýþýyorsunuz ama kazandýðýnýz parayý kendinize ayýramýyorsunuz. Kocanýz parayý alýyor. Siz çalýþtýðýnýzla
kalýyorsunuz ve karþýlýðýnda elinizde hiçbir þey olmuyor. Bu durum insaný yoruyor
· Eve çok yorgun geldiði için, kocasýna, çocuklarýna ve kendine ayýracak enerjisi kalmýyor. Bir aile olarak
yaþayamýyorlar; birbirleri ile olan iliþkileri çok sýnýrlý oluyor. Bu oldukça zor bir yaþam tarzý
· En azýndan hafta sonlarý gezmek ve arkadaþlarýný ziyaret etmek için baðýmsýzlýðý oluyor

YAÞAM TARZI VE DEÐERLER
· Eve geldiðinizde kocanýz ve çocuklar her þeyi sizden bekliyor. Yoruluyorsunuz (eskiden çalýþmýþ yaþlý bir
kadýn)
· Temizlikçi olarak iþe gitmek için sabah erken uyanmak zorundasýnýz; sonra eve geliyorsunuz ve evdeki iþleri
yapýyorsunuz. Gece çok geç saatlerde yatýyorsunuz. Ertesi sabah erkenden uyanmak çok zor oluyor. Zaman
içinde tükeniyorsunuz (daha önce hiç çalýþmamýþ genç bir kadýn)
· Erkek kahveye gidiyor ; kadýn eve geç geliyor; çocuklarý ile tam olarak ilgilenemiyor. Kadýn ve kocasý
sinirlendiðinde birbirlerine kötü sözler söylüyorlar; bu durum ailenin psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor
(daha önce çalýþmýþ genç bir kadýn)

KENDÝSÝ ÝLE ÝLGÝLÝ DUYGULAR
· Sýkýntýlý, sinirli ve çocuklara karþý hoþgörüsüz oluyorsunuz
· Uzun saatler çalýþmak, yorulmak ve kendisi için zaman ayýramamak insaný yýpratýyor
· Ýþte diðerleri size iyi davranmýyor; dolayýsýyla aþaðýlýk duygusuna kapýlýyorsunuz
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Çalýþmayý Býrakma
Sebepleri
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· Daha önce çalýþmýþ kadýnlar

ÝSTÝHDAM KOÞULLARI
· Bir markette maðaza müdürü olarak çalýþýyordum. Bana sigorta yaptýrdýklarýný söylemiþlerdi.Bir süre sonra
kontrol ettim ve sigorta yaptýrmadýklarýný gördüm. Ben sosyal güvence istedim, ama onlar sigortalý
çalýþtýramayacaklarýný söylediler. Bunun üzerine ben de iþi býraktým. Sosyal güvenlik çalýþan bireyler için hayati
önem taþýyor
· Koþullarý beðenmedim ve iþi býrakmaya karar verdim. Sabah saat 8den akþam saat 9a kadar çalýþýyordum
ve 650 TL kazanýyordum. Evde oturmanýn daha iyi ve daha rahat olacaðýný düþündüm....
· Tekstil iþçisi olarak çalýþýyordum. Sosyal güvenliðimi baþlattýlar ama sonra kestiler. Bazen maaþýmý ödemediler.
Onlara artýk çalýþmayacaðýmý söyledim...
· Bir bayanýn evinde yaklaþýk 1 yýl hizmetçi olarak çalýþtým. Yol paramý vermedi ancak çok iyi biriydi. Kendi
evinin benim de evim olduðunu söylüyordu. Ancak, çok uzak olduðu için iþi býrakmak zorunda kaldým,; evi
Ulustaydý...
· Maddi durumumuz kötüleþmezse asla bir daha çalýþmayý düþünmüyorum. Ýþyerindeki insanlarý sevmediðim
ve onlara güvenmediðim için iþi býrakmaya karar verdim. Benim için evde olmak daha kolay ve daha rahat
· Bir temizlik þirketinde çalýþýyordum; ofislere temizlik hizmetleri veriyorduk. Ancak, iþverenim yol ve yemek
masraflarýmý karþýlamadý
· Sosyal güvencesi yoktu; yol paralarýmý da vermiyorlardý; bu sebeple iþi býraktým

ÇOCUK BAKIMI
· Evlenmeden önce de çalýþýyordum; ama para için deðil sosyal bir faaliyet olsun diye. Baþka insanlarýn
yaþamlarýný ve yeni þeyleri merak ediyordum. Evlendikten sonra hemen hamile kaldýðým için artýk çalýþmamaya
karar verdim. Ancak çocuðum büyüdükten sonra tekrar çalýþmaya baþlamayý düþünüyorum. Ev kadýnlarý tüm
gün evde olduklarý için kendilerini geliþtiremiyorlar. Ama ben kendimi geliþtirmek ve yeni þeyler öðrenmek
istiyorum
· Çocuðuma kayýnvalidem bakýyordu. Ancak yaþlýydý; küçük bir çocuða bakmak onun için zorlaþmýþtý. Onun
da ötesinde, çocuðum beni özlüyor ve yaramazlaþýyordu. Dolayýsýyla, iþi býrakmak zorunda kaldým. Þimdi
çocuktan dolayý tekrar çalýþmaya baþlayamýyorum
· Yaklaþýk 70 kadýna boncuk iþleri veriyordum ve çalýþmalarýný kontrol ediyordum. Çok uzun saatler sürüyordu
ve çok yorucuydu. Daha sonra bir saðlýk sorunum oldu ve iþitme engelli olan çocuðumun ihtiyaçlarýný kendim
karþýlamam gerekti. Ýþi býrakmak zorunda kaldým
· Tekstil sektöründe çalýþýyordum. Daha sonra hamile kaldým ve o dönem çok zor geçti. Çalýþma koþullarý çok
yorucu olduðu için iþi býrakmak zorunda kaldým
· Yol param karþýlanýyordu ve sosyal güvencem vardý. Hamilelik sebebiyle iþi býrakmak zorunda kaldým. Sonra
tekrar çalýþmaya baþladým. Ama daha sonra çocuðuma bronþit teþhisi konuldu. Çocuðuma bakmak için iþi
býrakmak zorunda kaldým
· 3 yýl bir markette çalýþtým. Hamile kalýnca çalýþmayý býraktým
Kýzým çok küçük olduðu için onu yalnýz býrakmak istemiyorum

Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý
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AÝLE
· Þu anda birçok iþ fýrsatý var ancak kocam çalýþmama izin vermiyor; çünkü çok uzun fazla mesai yapmak
gerekecek ve iþyeri çok uzak.
· Kocam taksi þoförü ve her gün her türlü insanla karþýlaþýyor. Biraz þüpheci ve güvensiz. Dýþarýda çalýþmam
halinde baþýma kötü bir þey geleceðinden korkuyor gibi. Bazý erkekler benden hoþlanabilir ve peþime takýlabilir
veya kapkaç olayý baþýma gelebilir diye korkuyor.
· Kocam beni kaybetmekten korkuyor gibi. Özgüvenim onu rahatsýz ediyor.
· Çocukluðumda Adanada tarým iþçisi olarak çalýþmýþtým. Niþanladýðým dönemde Ýstanbula göç ettik. Ýstanbul
yabancý ve tehlikeli bir ortam olduðundan dolayý, babam o zamandan bu yana çalýþmama izin vermiyor
· Kocam, iþ bulup çalýþmaya baþlamam halinde babamýn evine gitmemi ve bir daha asla geri dönmememi
söylüyor. Kendisi Türkiyenin doðusundan ve oradaki insanlar geleneksel olarak kadýnlarýn çalýþmasýna karþý
· Ýstanbulda erkek kardeþim ile birlikte yaþýyorduk ve annem-babam Sivasýn bir köyündeydi. Babamýn bir
arkadaþýnýn marketinde çalýþtým. Markette çok iyi, aile ortamýna benzer bir ortam vardý. Ancak, babam beni
iþten aldý. Erkek kardeþlerin artýk büyüdüðümü söyleyerek çalýþmama izin vermediler (...) Bilmiyorum beni
kontrol etmeye baþladýlar. Örneðin, cep telefonumu kontrol ediyorlar
· Kocamýn arkadaþlarýnýn çalýþtýðý Divan Pastanesinden güzel bir iþ teklifi aldým. Ancak, çok fazla erkeðin
arasýnda olmamý istemediðimden dolayý kocam orada çalýþmamý istemedi.
· Çalýþýrsam, aileye destek saðlayabileceðim için kocam çok mutlu olacaktýr ben de. Asla çalýþmama karýþmaz.
Evin düzeni bozulmadýðý sürece çalýþabilirsin diyor. Çalýþmak istediðimi biliyor. Sýrtýmý baþkasýna dayamak
istemiyorum. Bekarken bile erkek kardeþimden veya babamdan para istemezdim. Hep kendi paramý kendim
kazandým.
· Evlenmeden önce erkek kardeþimin marketinde çalýþýyordum. Kendi yerimiz olduðu için rahattým. Evimize
yakýn mesafedeydi. Evlendikten sonra kocam kendi gelirinin ailemiz için yeterli olacaðýný söyleyerek çalýþmamý
istemedi
· Erkek kardeþlerim çok sýký. En büyük aðabeyim çalýþmamam için bana harçlýk veriyor
· Kocam çalýþmam halinde çocuklarý ve ev iþlerini ihmal edeceðimi kendisi için düzenli yemek piþiremeyeceðimi
söylüyor...
· Kocam evde boncuk veya dikiþ iþleri yapmama karýþmadý. Ancak dýþarýda çalýþmamý istemiyor. Kendi babam
da kadýnlarýn çalýþmasýna karþý. Belki kocam bu sebepten dolayý çalýþmama izin vermiyor olabilir. Ailem evini
geçindiremediði için kocamý suçlayabilir.
· Kocam iþten atýlmýþtý ve iki ay iþsiz kaldý. O durumda bile çalýþmama izin vermedi. Kendisinin ailesini
geçindirebilecek kadar saðlýklý olduðunu ve bana minnet etmeye ihtiyacý olmadýðýný söyledi...
· Kocamýn ailesi çok tutucu ve gerici. Ailesinde þimdiye kadar hiçbir kadýn dýþarýda çalýþmamýþ. Galiba baþkalarý
ne düþünür diye bir endiþeleri var...
EKONOMÝK KRÝZ
· Ekonomik kriz sebebiyle iþimden ayrýlmak zorunda kaldým. Çalýþmak istiyorum ama bu aralar hiç iþ yok
· Bir televizyon program için konuk ayarlýyordum ve orada çay servisi yapýyordum. Evime yakýndý. Koþullarý
iyiydi; sigortam vardý, maaþým yeterliydi, yeni insanlarla tanýþýyordum. Daha sonra program sona erdi ve iþsiz
kaldým
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Çalýþmama Sebepleri
· (a) Daha önce hiç çalýþmamýþ kadýnlar
AÝLE
· Kocam benim için üzülüyor. Çünkü bel fýtýðým ve romatizmam var. Bu nedenle de kendimi verimli hissetmiyordum.
Geçen yaz bir hukuk bürosunda iþ buldum, beni mülakata çaðýrdýlar. Kocama söylediðimde mülakata gitmememi
söyledi. Çalýþýrsam yorulacaðýmý ve ailede huzursuzluk çýkacaðýný söyledi
· Çalýþmayý çok istiyordum. Ancak, kocam hiçbir zaman çalýþmamý onaylamadý. Ona göre, çalýþan bir kadýn
kocasýna karþý saygýsýz, kýymet bilmez ve itaatsiz olur. Dolayýsýyla, kadýn çalýþýrsa evde huzursuzluk çýkacaðýný
düþünüyor
· Kocalar eðitimli ve bilgili kadýnlardan korkuyorlar; dolayýsýyla eþlerinin dýþarýda çalýþýp para kazanmalarýný
istemiyorlar. Eþleri üzerindeki güçlerini kaybedeceklerinden ve kendilerini daha aþaðýda hissedeceklerinden
korkuyorlar 
· Kocam çalýþmamý istemedi. Bir kadýn çalýþýrsa alýnan kararlara karýþacaðýný düþünüyor.
· Hep çalýþmak istemiþimdir. Ancak, ailemin tek kýzýydým. Bizim ekonomik sorunumuz yoktu ve ailem de çalýþmama
izin vermedi. Babam hala ayný. Beni hayatým boyunca destekleyeceðini söylüyor. Benzer þekilde, eðitimime
devam etmeme de izin vermediler, beni evde oturmaya zorladýlar.
· Küçükken ve bekarken baþ örtüsü takýyordum. Ama babam çalýþmama müsaade etmedi. Bana Kendi kýzýmýn
dýþarýda çalýþmasýna izin veremem ve zaten kýzlarýn çalýþmamasý gerekir; bizler erkeðiz ve dýþarýdaki iþ koþullarýný
biliyoruz; hiçbir eksiðin yok dolayýsýyla çalýþmana ne gerek var!!! dedi. Zaten 3-4 yýla evleneceksin... Evlendikten
sonra da kocam çalýþmama izin vermedi
· Kocam ve ailesi çalýþmama izin vermezler; kadýnlarýn pencereden bile dýþarý bakmamasý gerektiðini düþünüyorlar.
Ayrýca ben köyden geldiðim için cahil olduðumu, kendi ayaklarým üzerinde duramayacaðýmý söylüyorlar
· Günde iki saat çalýþacaðým bir aþçýlýk iþi buldum. Ben 40 yaþýndayým ve dört çocuðum var. Ama babam çok
kýzdý.. Beni büyüttüðünü, evlendirdiðini ve her zaman desteklediðini söyledi; kocam evini nasýl geçindiremezdi
ve beni çalýþtýrmayý nasýl düþünebilirdi?... Kocamdan önce, babam asla çalýþmama izin vermeyecektir!!!
· Bekarken annem hasta olduðu için ona bakmam gerekiyordu. Evlendikten sonra, kocam izin vermedi. Kendisi
Erzurumlu ve o bölgede kadýnlarýn çalýþmamasý gerektiðine inanýlýyor
· Kocam dört ay iþsiz kaldý. O durumda bile iþ aramama izin vermedi
· Annem ve babam, evlendikten sonra niþanlýmýn izin vermesi halinde çalýþabileceðimi söylüyor
· Arkadaþlarýmdan ikisi borca girdi. Çalýþmaya baþladýlar. Komþular arasýnda, kocalarýnýn araba alabilmek
için onlarý çalýþtýrdýðý yönünde kötü dedikodular ve eleþtiriler yapýldý...

EKONOMÝK KRÝZ
· Kocam çalýþmama karþý deðil. Bir ara çalýþmayý düþündüm; annemin çocuklara bakabileceðini düþündüm.
Ama ekonomik kriz çýktý 
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YETERSÝZ EÐÝTÝM
· Keþke okuyabilseydim. Lise mezunu olsaydým düzgün bir özgeçmiþim olurdu ve iyi bir iþ bulabilirdim. Bugün
eðitimimi sorduklarýnda ilkokul mezunu derken çok rahatsýz oluyorum..
· Keþke ilkokuldan sonra da okula devam etseydim. Bir ilkokul mezunu olarak nasýl bir iþ bulabilirim ki?
· Sahip olduðun nitelikler ile sadece aþçýlýk gibi bir iþ bulabilirim. Buna da kocam izin vermez. Çok düþük bir
maaþ için baþkalarýnýn kaprisini çekmeye deðmeyeceðini söyler.

ÇOCUK BAKIMI
·
·
·
·
·

Ben de çalýþmayý düþündüm. Ancak daha sonra hamile kaldým. Þu anda da çocuklarýn küçük
Eðer çocuklarýn olmasaydý çalýþmayý düþünebilirdim. Ama öyle olsa bile ne iþ yapabilirdim ki?
Ýstanbul gibi bir þehirde 10 yaþýndaki bir çocuðu býrakmak iþe gitmek çok zor
Çocuklarým büyüdüðünde çalýþacaðým
Annem ayný apartmanda yaþýyor olsaydý çocuklarýmý ona býrakabilirdim ve ben iþe gittiðimde annem çocuklara
bakabilirdi
· Küçük çocuðum 1,5 yaþýna geldiðinde ben çalýþacaðým ve ona annem bakacak.
· Çocuklarým þu anda küçük; biri 5 yaþýnda, diðeri 7 aylýk. Kocam çalýþmama asla izin vermez. Ancak, küçük
çocuðum 2 yaþýna geldiðinde çalýþmaya çok kararlýyým. Sonsuza kadar kocamýn parasýna güvenerek yaþayamam

Çalýþmama Sebepleri

· (b) Çalýþmak istemediklerini
bildiren tüm kadýnlar

ÝSTÝHDAM KOÞULLARI
· Tekstil üretiminde çalýþan bir arkadaþým anti-depresan kullanýyor. Çok yorulduðunu ve mutsuz olduðunu,
kendi kazandýðý parayý harcama özgürlüðünün olmadýðýný söylüyor. Kazandýðý parayý doðrudan kocasýna
veriyomuþ, kocasý da ona yalnýzca biraz cep harçlýðý veriyormuþ.. Hafta sonlarý da evde çalýþýyor, ev iþleri
yapýyor. Çalýþan kadýn olmak bu mu? Çalýþýyor ama kendi parasý yok. Bu durumda, ben ondan daha lüks, rahat
ve daha az yorucu bir hayata sahibim.
· Ýþin niteliðine baðlý. Tekstil üretiminde çalýþan arkadaþlarým ile bir ilaç þirketinde masa baþý iþi olan
arkadaþlarýmýn iþleri arasýnda çok fark var.
· Bir daha tekstil sektöründe çalýþmam. Tüm gün gürültü ve toz içinde çalýþýyorsunuz
· Çalýþmak isteyip istemediðimi sorarsanýz, hayýr derim. Bugün ben ne yapabilirim? Hemþire olabilir miyim?
Öðretmen olabilir miyim? Kesinlikle hayýr... O zaman deðmez. Eðer tekstil sektöründe çalýþýrsam sonunda
hastanelik olurum; dinlenmeye hiç zamaným olmaz; çalýþma koþullarý kötü, insanlar kültürsüz, maaþlar çok
düþük...
· Maddi durumumuz kötüleþmez ise bir daha asla çalýþmayý düþünmüyorum. Çünkü evde oturmak daha rahat
ve kolay. Ayrýca iþyerindeki insanlarý sevmiyorum ve onlara güvenmiyorum
· Çocuklarým küçük olduðu için, büyükanneleri tarafýndan büyütülmelerini istemiyorum
· Çocuklar varken çalýþmak çok zor. Eðer 1.000 TL kazanýrsanýz tamam. Ama 800 TL yeterli deðil.Dýþarýda
çalýþacaðýma evde boncuk iþleri yaparým daha iyi, en azýndan çocuklar gözümün önünde olur.
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ÇOCUKLARIN GELECEÐÝ
· Çocuklarým büyüyor ve ihtiyaçlarý da her gün artýyor. Kendi paramý kazanýyor olsaydým onlarýn istediklerine
hayýr demek zorunda kalmazdým
· Çocuklarýma daha iyi bir gelecek sunmak için; sýnavlara hazýrlanmalarý ve okul baþarýlarýna yardýmcý olmak
amacýyla onlarý dershaneye göndermek için Bilgisayar istiyorlar, internet istiyorlar...
· Çocuklarýmýn mümkün olduðunca yüksek bir öðrenim görmesini istiyorum. Dolayýsýyla, kazandýðým parayý
onlarýn okul ihtiyaçlarý için kullanmak istiyorum
· Evimiz kira. Bugün tek gelir yetmiyor. Çocuklarým büyüyor; etrafta gördüklerini isteyecekler. Dolayýsýyla,
çalýþýyor olsaydým istedikleri her þeyi alabilirdim
· Çocuðuma her þeyi vermek istiyorum
· Kýzýma bir ev almak için para biriktirmek istiyorum. Eðer bana bir þey olursa, en azýndan kendi evi olur.
· Ailem beni okula gönderemedi ve ben þimdi bunun acýsýný çekiyorum.Çocuklarýmýn eðitimlerine devam etmelerini
istiyorum. Gerekirse, eðitimlerini sürdürmelerini saðlamak için ev temizliðine giderim veya merdiven silerim.
Oðlum þu anda üniversite öðrencisi
· Oðluma ayda 300 TL gönderiyoruz. Eðer çalýþýyor olsaydým ayda 300 TL yerine 500 TL gönderirdim.. Böylece
daha iyi koþullarda yaþayabilirdi ve parasýný daha rahat harcayabilirdi
· Günlerimi daha iyi geçirmek ve çocuklarým ve kendime harcayabilmek için kendi paramý kazanayým diye
çalýþmak isterdim; ama kocam çalýþmama izin vermez. Çünkü insanlarýn karýsýnýn parasýný yiyor demesinden
çekinir. Yoksa çalýþmak isterim
· Sadece kocamý desteklemekle kalmaz, çocuklarýma daha iyi bir gelecek saðlayabilirdim. Açýk konuþmak
gerekirse, biz iyi bir çocukluk geçirmedik; Ýstanbul ile köy arasýnda sýkýþtýk. Çocuklarýmýn da benzer þeyler
yaþamalarýný istemiyorum. Onlarý daha iyi okullara göndermek, daha iyi eðitim almalarýný saðlamak istiyorum
· Kýzým sýnavlara hazýrlýk için dershaneye gidiyor. Ama parasýný babam ödüyor ve ben bundan rahatsýzlýk
duyuyorum. Çocuðumun geleceði için kendim destek olmak istiyorum.
· Oðlum Mayýs ayýnda askere gidecek. Ona destek olabilmek ve rahat etmesini saðlamak için çok çalýþmak
istiyorum. Çocuklar ayný zamanda büyüdüler ve artýk baþlarýnýn çaresine bakabiliyorlar. Ekonomik durumumuz
çok iyi deðil, dolayýsýyla aile gelirine katkýda bulunmak ve kocamýn yükünü hafifletmek istiyorum

MADDÝ SEBEPLER
· Aile bütçesine katkýda bulunmak isterim. Kocam bir tekstil þirketinde çalýþýyordu, ama þirket ekonomik kriz
sebebiyle kapanýnca iþini kaybetti. Þu anda bir araba tamirhanesinde çalýþýyor. Ödeyemediðimiz bir sürü fatura
var
· Sigortam olmasý için...
· Kocama destek olmak istiyorum. Çok fazla çalýþýp, aþýrý yorulmasýný istemiyorum. Ayrýca, ona güzel kýyafetler
almak ona yeni þeyler giydirmek istiyorum...
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ÖZGÜVEN
· Eðer bir þansým olsaydý, çalýþmak isterdim. Öncelikle insanýn özgüveni artar . Ayrýca, saygý duyulursunuz ve
size daha insan gibi davranýlýr
· Çalýþan bir kadýn kaynanasýna veya kayýnpederine daha az baðýmlý olur...
· Ekonomik baðýmsýzlýðýmý kazanmak için, kocamdan para istememek için; eðer kendi gelirim olsaydý istediðimi
yapardým, paramý istediðim þekilde harcardým
· Sadece ekonomik koþullar sebebiyle deðil, ayný zamanda yaratýcý bir insan olmak için çalýþmak istiyorum
· Sizi kimse küçük göremez
· Kendi paramý harcayabilirdim, daha özgür ve baðýmsýz olabilirdim. Baþkasýndan izin istemeden istediðim þeyi
alabilirdim. Ama kocamýn ailesi tutucu ve katý olduðu için, kýzlarýn dýþarýda çalýþmasýna izin vermiyorlar. Okula
gitmelerine bile izin vermiyorlar
· Daha önce çalýþtýðým için, kocamýn kýz kardeþine göre daha inatçýyým ve bilgiliyim. Dolayýsýyla, kaynanam
beni karþý görümceme davrandýðý gibi taciz edemiyor ve küçük göremiyor; ona cevap verebiliyorum. Ama
görümcemi sürekli aþaðýlýyor ve köye geri göndermekle tehdit ediyor (23 yaþýnda evli bir kadýnýn daha önce
hiç çalýþmamýþ görümcesi)
· Benim için en önemli sebep kendime daha fazla inanmak ve güvenmek. Maddi açýdan baþkasýna baðlý olmak
istemiyorum
· Kazandýðým para ile tatile giderdim ve daha sosyal olurdum
· Evimin dekorasyonunu deðiþtirirdim
· Ekonomik avantajlarýn yanýnda, kendimi üretken hissetmek isterdim
· Hayatýmda bir deðiþiklik istiyorum
· Ev kadýnlarýnýn kendilerini geliþtirmediklerine inanýyorum. Ben geri planda kalmak istemiyorum, kendimi
geliþtirmek istiyorum
· Çalýþýrken hayatla ilgili endiþelerim daha azdý. Ýnsan evde oturduðu zaman, stresli ve sýkýntýlý oluyor
· Örneðin, vitrinde pahalý bir elbise görüyorum ama çalýþmadýðým için onu alamýyorum.
· Çalýþma harika bir þey. Düzenli olarak çalýþtýðýnýz zaman kendinizi daha enerjik, daha programlý ve daha
düzenli hissediyorsunuz. Evde olduðunuz zaman düzeniniz olmuyor
· Evde bitkin ve karamsar hissediyorum. Çalýþýrsam kendimi daha iyi hissedeceðimi biliyorum
· Maddi durumumuz iyi olsaydý bile çalýþmak isterdim; çünkü evin dýþýnda zaman geçirmek stres ve psikolojik
yüklerle baþa çýkmanýza yardýmcý oluyor

AÝLE ÝLE ÝLGÝLÝ BEKLENMEDÝK DURUMLAR
· Kocam þoförlük yapýyor. Bir kaza geçirse ve felç olsa, veya kalp krizi geçirip eve para getiremese, çalýþýrým
(daha önce hiç çalýþmamýþ genç bir kadýn)
· Bir saðlýk sorunu çýkarsa, o zaman çalýþýrým
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PERAKENDE VE ÝMALAT SEKTÖRÜ
· Örneðin, kocam bir markette çalýþýyor. Bazen sigorta primlerini yatýrýyorlar, bazen yatýrmýyorlar. Sosyal
güvence bakýmýndan hiçbir garantisi yok.
· Bazý marketlerde prim sistemi var. Asgari ücret alýyorsunuz ama primlerle birlikte daha fazla kazanabiliyorsunuz
· Sosyal güvence olmadan çalýþtýðýnýzda, daha yüksek maaþ alýyorsunuz. Ayda yaklaþýk 1.500 TL
kazanabiliyorsunuz.
· Erkekler her zaman kadýnlardan daha fazla kazanýyor. Ayný iþi yapsalar bile, erkekler daha yüksek maaþ alýyor
· Artýk tekstil iþinin uzun çalýþma saatlerine, makinelerin gürültüsüne ve yorucu çalýþma koþullarýna dayanmanýn
zor olduðunu düþünüyorum. Yaþlandýkça zihinsel olarak yoruluyorsunuz. Dolayýsýyla, gelecekte iþ aradýðýmda
bir hastanede temizlik iþi veya ona benzer bir iþ düþünüyorum
· Tekrar tekstil iþinde çalýþmak istemiyorum. Tüm o gürültü ve toz insaný olumsuz etkiliyor. Benim için çaycýlýk
tarzý bir iþ daha iyi olabilir (daha önce çalýþmýþ evli bir yaþlý kadýn)
· Tekstil iþi kötü bir sektör; çünkü çalýþma ortamý berbat. Ýnsanlar birbirlerine küfredip duruyorlar...
· Ev iþleri bana göre deðil. Evde boncuk iþleri yapmak da istemiyorum. Ofis temizliði iþi iyi bir seçenek olabilir.
Daha kolay, ücreti daha yüksek ve çalýþma saatleri çok uzun deðil

EVDEN ÇALIÞMAK
· Evde boncuk iþleri tarzý iþler yapmak istemiyorum çünkü çok yorucu ve zaman alýcý. Eviniz kirleniyor. Buna
raðmen, aldýðýnýz para çok komik.
· Çok fazla zaman alýyor. Bitirmeniz için belli bir zaman sýnýrý da oluyor. Dolayýsýyla, evinizle ve çocuklarýnýzla
yeterince ilgilenemiyorsunuz
· Evde çocuðum olduðu için, evden çalýþmak istemem. Hiçbir þey yapmama izin vermez.
· Evden çalýþýrsam, sosyal hayatým kötüye gider ve kazanacaðým para çok az olur.
· Evde boncuk iþleri yapmaya çalýþtým ama beni çok yordu ve üzerimde çok baský yarattý.
· Havlular için dantel ördüm. Günde 25 TL kazandým. Ama bütün günümü alýyordu.
· Eðer malzemeleri verirlerse, bir þirket için 600 TLye yemek piþirebiliyorsunuz; bu oldukça iyi iþ.
· Bir baþkasýnýn çocuðuna bakamam. Allah korusun, eðer çocuða bir þey olursa, beni sorumlu tutarlar.
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· Tüm kadýnlar

EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ
· Bir lise mezunu daha iyi iþler bulabilir. Örneðin bilgisayar kullanmanýzý gerektiren iþler (daha önce hiç
çalýþmamýþ 23 yaþýnda evli bir kadýn)
· Kýz kardeþim ilkokul mezunu. Kocasý iþini kaybettiðinde iþ aradý. Markette bile manav reyonunda iþe almadýlar,
çünkü en az ortaokul mezunu birini arýyorlardý. Durum böyle! Günümüzde ilkokul mezunlarý için artýk iþ yok...
(daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Bir ilkokul mezununun çalýþabileceði iþler ile bir lise mezununun çalýþabileceði iþler farklý. Bir ilkokul mezunu
temizlik veya ev iþleri yapabilir; lise mezunu birisi ise masa baþý bir iþ bulabilir (daha önce hiç çalýþmamýþ
bir kadýn)
· Ýþverenler ilkokul veya ortaokul mezunlarýný pasif görüyor. Sekreterlik iþi için bile lise diplomasý istiyorlar
(daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Bir hukuk bürosunda sekreterlik iþi için özgeçmiþimi gönderdim. Tüm niteliklerimin yeterli olduðunu, ancak
lise diplomam olsaydý iþe alacaklarýný söylediler (daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Yüksek öðrenim görseydim, tekstil veya temizlik iþinde çalýþmazdým?Güzel bir ofis ortamýnda muhasebeci veya
sekreter olarak çalýþýrdým ve imrendiðim insanlarýn yerinde olabilirdim (daha önce çalýþmýþ 28 yaþýnda evli
bir kadýn)
· Ýlkokul mezunu olduðunuzu söylediðinizde bütün kapýlar suratýnýza kapatýlýyor (daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Lise mezunu olmadýðým için kasiyerlik iþi bulamadým. (daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Sadece maaþ bakýmýndan önemli deðil. Yüksek öðrenim gördüðünüzde, insanlar size daha fazla saygý gösteriyor...
(daha önce çalýþmýþ yaþlý bir kadýn)
· Lise eðitimi alsaydým daha iyi iþ fýrsatlarýna sahip olabilirdim. Örneðin daha kaliteli ve daha düzgün ortamlarda
çalýþabilirdim. Bu ayný zamanda kocamýn çekincelerini de önlerdi; ben iþteyken huzurlu olurdu (daha önce
çalýþmýþ 39 yaþýnda evli bir kadýn)
· Kýzýmýn kocasýna baðýmlý olmasýný istemiyorum
· Eðitim çok önemli. Bugün artýk üniversite mezunlarý bile iþ bulamýyor. Sadece temizlik tarzý kalitesiz iþler
bulabiliyoruz. Lise mezunu olsaydýk en azýndan telefonlara bakmak gibi masa baþý bir iþ bulabilirdik (daha
önce hiç çalýþmamýþ bir kadýn)
· Ben Erzurumluyum; ailem beni okula göndermedi. Zar zor okuyup yazabiliyorum. Okulda eðitim görmemiþ
olmanýn verdiði korkunç hissi hiç unutamýyorum. Þimdi merdivenleri temizliyorum, evlere temizliðe gidiyorum
ve böylece çocuklarýmýn eðitimlerini tamamlamalarýna çalýþýyorum. Oðlum Ýstanbul Üniversitesine girdi,
kýzýmýn da son yýlý (daha önce hiç çalýþmamýþ bir kadýn)
· Ýki kýzým var ve ikisine de kocalarýna baðýmlý olmamalarýný tembihliyorum. Onlar bizim kadar þanslý
olmayabilir... (daha önce hiç çalýþmamýþ bir kadýn)
· Hem sosyal hem de maddi açýdan daha iyi koþullarda yaþayabilmesi için, kýzýma ev kadýný olmamasýný
söylüyorum (daha önce hiç çalýþmamýþ bir kadýn)
· Eðer bir kýzým olsaydý, onun üniversiteden mezun olmasýný isterdim, böylece kendi ayaklarý üzerinde durabilir
ve toplumda aþaðýlanmazdý. Kendine güveni olurdu ( 23 yaþýnda, evli, daha önce hiç çalýþmamýþ bir kadýn).
· Kýzýmýn bilgili, entelektüel ve kendine saygýsý yüksek bir birey olmasý için üniversiteden mezun olmasýný
istiyorum. Tüm bunlar iyi bir koca seçebilmesine yardýmcý olacaktýr ( Hiç çalýþmamýþ genç bir kadýn).
·  Kýzýma üniversiteye gidebilmesi ve daha iyi bir yaþama sahip olabilmesi için derslerine sýký çalýþmasýný
söylüyorum. Bu sayede, farklý sosyal etkileþimleri deneyimleme fýrsatýný bulabilir. ( Hiç çalýþmamýþ genç bir
kadýn)
· Tekstil ustalýk, yetenek gerektiriyor. Fakat ben kýzýmýn normal bir iþi olmasýný istiyorum (Daha önce çalýþmýþ
bir kadýn)
· Kýzým derslerine sýký çalýþýyor. Ýlerde onun bir kariyeri olmasýný umut ediyorum. Böylece, evliliðinde bir sorun
olduðunda kendi ayaklarý üzerinde durabilir ( Daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Kýzýmýn üniversiteye gitmesini istiyorum; umarým Boðaziçi Üniversitesi olur. Eðer orada okursa, daha iyi bir
geleceði olacaðýný düþünüyorum (22 yaþýnda, daha önce çalýþmýþ evli bir kadýn)
· Ben kýzýmýn daha iyi bir eðitim almasý için tüm hayatýmý ona adayacaðým . Doktor olmak istiyor. Umarým
olur... (28 yaþýnda, daha önce çalýþmýþ evli bir kadýn)
· Kýzýma çalýþmasýný ve yüksek eðitim almasýný söylüyorum. Aksi halde onun evde oturmak zorunda kalacaðýný
ve kocasýnýn onu dýþarýda çalýþmaya yollamayacaðýný söylüyorum. (daha önce çalýþmýþ bir kadýn)
· Dýþarýda kötü niyetli insanlar var. Eðer eðitim almazsa, çaresiz kalabilir. Eðer bir mesleði olursa, o zaman
kaliteli bir ortamda çalýþabilir (Daha önce çalýþmýþ yaþlý bir kadýn)
· Kýzýma kendimi örnek olarak gösteriyorum. Eðer eðitim almaz ve bir iþte çalýþmazsa, benim gibi evde hizmetçi
gibi çalýþýr  (36 yaþýnda olup daha önce çalýþmýþ evli bir kadýn)

Türkiyede Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý
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Toplumun Çalýþan Kadýnlara Bakýþý

· Tüm kadýnlar

ÇALIÞAN KADINLARA YÖNELÝK TUTUMLAR
· Bugünlerde artýk tek bir gelirle ailenizi geçindiremezsiniz
· Hayat koþullarý kadýnlarý çalýþmaya zorluyor, dolayýsýyla kadýnlarýn çalýþmasý eskiye nazaran daha fazla kabul
görüyor
· Sosyal çevrelerinin kendileri hakkýnda ne düþündüðünü önemsemiyorlar
· Bugün erkekler artýk çalýþan kadýn istiyor, çünkü tek baþlarýna ev geçindiremiyorlar. Ayrýca günümüzde çiftler
artýk her þeye sahip olmak istiyor
· Kayýnvalidem ben çalýþamadýn, sen çalýþ diyor
· Günümüzde artýk kýrsal kesimlerdeki kadýnlar bile çalýþýyor
· Bir erkek bir çocuðun masraflarýný bile artýk tek baþýna karþýlayamýyor
· Artýk günümüzde normal karþýlandýðýný düþünüyorum. Ýnsanlarýn bir kadýnýn niye çalýþtýðýnýn sebeplerini
sorgulayacaklarýnýý düþünmüyorum; çünkü herkes bunu meþru görüyor ve ailesine destek olmak için çalýþtýðýný
biliyor
· Sosyal çevrelerinin kendileri hakkýnda ne düþündüðünü önemsemiyorlar
· Eskiden erkeklere Ailene bakamadýðýn için mi karýnýn çalýþmasýna izin veriyorsun? denirdi
· Bir kadýnýn kocasýný terk etmemesi için kocasýna baðýmlý kalmasý gerektiði düþünülürdü.
· Komþular kadýnlarýn neden çalýþtýklarýný sorarlardý
· Komþular kadýnlarý, evde oturup çocuklarý ile ilgilenmedikleri için suçlarlardý
· Eskiden, bir kadýnýn erkeklerin arasýnda çalýþmasý imkansýzdý
· Erkeklere göre; eðer bir kadýn çalýþýrsa özgüven kazanýr, dolayýsýyla asice davranýr ve kocasýnýn istediði þekilde
davranmaz
· Çalýþan kadýnlarý ahlaksýz olarak algýlýyorlar. Onlara göre, kadýnlar evde oturmalý
BÝR KADININ ÇALIÞIP ÇALIÞMAYACAÐINA KÝM KARAR VERÝYOR
· Bu karar koca ile birlikte alýnmalýdýr. Çünkü ayný evde yaþýyorsunuz, bir hayatý paylaþýyorsunuz
· Kadýnlar iþ ile ilgili kararlarý tek baþlarýna alamazlar
· Ailenin paraya ihtiyacý varsa, kocasý ne derse desin kadýn çalýþmalýdýr; çünkü çocuklarýn geleceði söz
konusudur
ERKEKLERÝN VE KADINLARIN BÝRLÝKTE ÇALIÞMASI
·
·
·
·

Bu normal bir durum. Toplumumuzda erkeklerin ve kadýnlarýn birlikte çalýþamayacaðý gibi bir algýlama yoktur
Herkes para kazanma derdinde, dolayýsýyla erkeklerin ve kadýnlarýn ayný yerde olup olmamalarý önemli deðil
Bazýlarý rahat hissediyor, bazýlarý rahat hissetmiyor
Erkeklerle birlikte çalýþtýðýnýzda, rahat bir þekilde hareket edemezsiniz

BAÞ ÖRTÜSÜ
· Ýnsanlar inançlarý sebebiyle dýþlanamazlar çünkü bu onlarýn kiþisel tercihi
· Çoðu iþyerinde baþ örtüsü yasak. Ýnsanýn iþini tehdit ediyorlar
· Baþ örtüsü takan kadýnlar inançlarý ve tercihleri sebebiyle iþ bulamýyorlar. Öte yandan, Baþ örtülü kadýn
arýyoruz diye yazan iþ ilanlarý da görüyorum
· Durum baþ örtüsüne baðlý olmamalýdýr; çünkü bir insan baðýmsýz ve üretken ise dýþlanmamalýdýr. Baþ örtüsü
ikinci planda kalmalýdýr
· Baþ örtülü kadýnlarý hor görüyorlar. Bunu cahillik olarak algýlýyorlar
· Baþ örtüsünden hoþlanýlmayan bir ortamda çalýþmak sinir bozucu
· Saygýsýzlýk Baþ örtüsü onlarý niye rahatsýz ediyor ki?
· Baþ örtüsünün yasak olduðu bir yerde çalýþamam
· Çocuklarýmýn öðretmeni okula girdiðinde baþ örtüsünü çýkarýyor. Eve dönerken tekrar takýyor
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