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TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI:  

İstanbul ve Ankara’da Katılım, Bingöl ve Tunceli ile Aynı 

 

 

Son on yılda uyguladığı mali disiplin ve yapısal reformlar 

neticesinde başarılı bir büyüme performansı gösteren 

Türkiye’nin bilindiği üzere önümüzdeki on yıl için hedefi 

dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer alabilmek. Ancak 

önümüzde ciddi kısıtlar mevcut; çünkü böyle iddialı bir hedefi 

gerçekleştirebilmek için gereken en önemli unsurlar nitelikli, 

verimli ve çalışkan bir işgücü profili. Türkiye’de kadın işgücü 

profiline baktığımızda ise maalesef hayal kırıklığına 

uğramamak mümkün değil. TÜİK istatistiklerine göre 2011 yılı 

sonu itibariyle Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı 

%28.8 ve 2004 ile 2011 yılları arasında aktif olmayan kadın 

sayısı 790,000 artarak 19,4 milyon seviyesine ulaşmış durumda. 

Uluslararası karşılaştırmalarda ise Türkiye’nin durumu oldukça 

gerilerde. OECD istatistiklerine göre, 15-64 yaş arası kadınların 

katılım oranı AB-21 ortalaması %65.5, OECD ülkeleri ortalaması 

% 61.8. Benzer ekonomik kategorilere konduğumuz ülkelere 

baktığımızda ise Rusya Federasyonu’nda bu oran %68, 

Güney Kore’de %55, Meksika’da %46, Macaristan’da %57 ve 

Brezilya’da %63.52. Kültürel hayatta erkek ve kadınların rolü 

bakımından Türkiye’ye benzeyen ve iş hayatında kadınlara 

yönelik ayrımcılığın mevcut olduğu bilinen Japonya’da bile 

işgücüne kadınların katılma oranı %63. Ancak yine de 

Türkiye’de umut verici bir trend gözlemliyoruz. Kadın istihdamı 

sadece belli başlı birkaç şehirde değil, birçok bölgede hızla 

artıyor ve ekonomik büyüme kadın istihdamını erkeklere 

görece daha fazla etkiliyor. Bu notta 2004 yılından bu yana 

kadınların işgücüne katılımına ve istihdam büyümesine dair 

gelişmeleri bölgesel bazda özetliyor ve kadın işgücü profiline 

dair sorunlara ışık tutmayı hedefliyoruz.     

                                                           
1 http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1274/Gunes+A.+Asik 

 
2 http://stats.oecd.org/  OECD hesaplamalarına göre Türkiye için bu oran % 31.5’tir. 

http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1274/Gunes+A.+Asik
http://stats.oecd.org/
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Analizimize ilk olarak bölgesel düzeyde işgücüne katılıma bakarak başlıyoruz. Aşağıdaki 

harita TÜİK tarafından NUTS2 bölgesel düzeyinde yayımlanan kadınların işgücüne katılım 

oranlarını gösteriyor. En koyu mavi katılımın en yüksek olduğu bölgeleri, en açık mavi ise 

en düşük olduğu bölgeleri gösteriyor. Bu resme göre, katılımın en yüksek olduğu bölgeler 

kıyı şeridi. İstatistiklere göre kadınların en fazla çalışma hayatına katıldığı bölgeler %45.8 

ile “Çankırı, Kastamonu ve Sinop” il grubu, ikinci sırada ise % 44 ile “Trabzon, Ordu, 

Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane” il grubu. Dolayısıyla aslında “Karadeniz kadını 

çalışkandır” sözünün bir mit olmadığı istatistiklerce kanıtlanmış görünüyor. Ancak en aktif 

bölgelerde bile katılım maalesef OECD ortalamasının oldukça altında ve bu bölgelerde 

kadınların en fazla istihdam edildiği sektör (hala!) tarımcılık. Kıyı şeridimizdeki katılım 

oranları Belçika ve İtalya seviyesine yakınken, Doğu Anadolu ve İstanbul’daki katılım 

oranları Cezayir ve Suriye ile aynı seviyelerde. 3  Hatta “Şanlıurfa ve Diyarbakır” il 

grubundaki % 8’lik oran, abluka altındaki Gaza’daki katılım oranından (%16) bile düşük. 

  

Grafik 1: Bölgesel Bazda (NUTS 2) Kadınların İşgücüne Katılma Oranları 
  

    
 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketleri, 2011 
 

İlk bakışta şaşırtıcı gelen, ama yüksek göç ve nitelik uyuşmazlığı nedeniyle aslında 

şaşırmamamız gereken katılım oranları ise %25.2 ve %25.6 ile İstanbul ve Ankara’ya ait. 

Bu oranlar %25.4’lük katılım oranına sahip “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” il grubu ile 

hemen hemen aynı. Coğrafi ve nüfus bakımından çok büyük bir kozmopolit olan 

İstanbul’da bir kadın açısından çalışma hayatının zorluklarını açıklamak az çok  

mümkünken, görece düzenli sayabileceğimiz ve kamu istihdamının kalbi Türkiye’nin 

başkenti Ankara için %25’lik oran maalesef hayal kırıklığı yaratacak kadar düşük. Aslında 

istatistikler bu işin sadece ekonomik gelişmeyle ilgili değil, göç ve kadının aile 

hayatındaki rolüne yönelik zihniyetle de ilgili olduğunu gösteriyor; örneğin İstanbul, 

Ankara ve Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli bölgelerinde 2008 yılı itibariyle kişi başına 

gayrisafi katma değer sırasıyla 18.689, 16.136 ve 7.066 TL iken kadınların işgücüne katılımı 

her üç bölgede de hemen hemen aynı.4  

                                                           
3 http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html  
4 Bölgesel düzeyde gayri safi katma değer verileri ancak 2008 yılına kadar mevcut. 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/degiskenlerUzerindenSorgula.do  

%34-%46

%29-%34

%25-%29

%8-%25

http://laborsta.ilo.org/sti/sti_E.html
http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/degiskenlerUzerindenSorgula.do
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Bu karamsar tabloya rağmen umutlu olmak için sebepler de var. Sadece kesit bir yıla 

değil, zaman içindeki seyre baktığımızda bölgelerin büyük bir kısmında kadınların 

işgücüne katılımın artmakta olduğunu görüyoruz. En çok artış gösteren bölgeler yine 

“Çankırı, Kastamonu ve Sinop” il grubu, diğer taraftan “Kayseri, Sivas, Yozgat” grubu, 

“Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova” grubu, “Zonguldak, Karabük, Bartın” grubu, 

“Adana, Mersin” grubu, “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” grubu ve İzmir. “Mardin, Batman, 

Şırnak, Siirt”, “Şanlıurfa, Diyarbakır”, “Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane”, 

“Erzurum, Erzincan, Bayburt” il gruplarında ise maalesef kadınların katılımında düşüş 

görüyoruz. 

 

Tablo 1: NUTS2 Düzeyinde Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (%) 2004 2011 Değişim  

TR10 (İstanbul) 19,3 25,2 5,9 

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 34,0 33,9 -0,1 

TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 27,6 29,2 1,6 

TR31 (İzmir) 22,7 33,9 11,2 

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 37,7 37,8 0,1 

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 26,8 33,4 6,6 

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 28,3 27,5 -0,8 

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 16,6 34,0 17,4 

TR51 (Ankara) 20,8 25,6 4,8 

TR52 (Konya, Karaman) 17,2 26,7 9,5 

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 31,3 40,5 9,2 

TR62 (Adana, Mersin) 16,9 31,4 14,5 

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 15,9 28,6 12,7 

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ) 22,2 23,9 1,7 

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 12,4 29,2 16,8 

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 28,3 43,6 15,3 

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 14,6 45,8 31,2 

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 39,3 36,0 -3,3 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 54,0 44,0 -10,0 

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 42,5 28,8 -13,7 

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 23,7 31,6 7,9 

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 19,1 25,4 6,3 

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 10,7 22,7 12,0 

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 8,3 14,2 5,9 

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 11,2 7,9 -3,3 

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 16,1 8,2 -7,9 

        Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketleri 

 

Yukarıdaki istatistiklere tarım sektörü dahil. Tarım sektörünü çıkarttığımızda ise Türkiye’de 

işgücüne katılım oranlarının en yüksek olduğu bölgenin %30 ile İzmir olduğunu görüyoruz. 

Ankara ve özellikle İstanbul, mutlak katılım bakımından daha yüksek oranlar sergilemese 

bile, Türkiye içindeki katılım oranı sıralamasında daha üstlere yerleşiyor. İşgücüne 

2004’ten bu yana katılımın en fazla arttığı bölge “Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova”  

ve akabinde “Kayseri, Sivas, Yozgat” grubu. Ancak kadınları tarımda çalıştırabilmekten 

öte, tarım dışında katma değeri daha yüksek sektörlere kaydırabilmek Türkiye açısından 

başlı başına bir zorluk. Çok basit bir hesalama yaptığımızda, İstanbul veya Ankara gibi 

bir bölgede katılım oranının 2023’e kadar Meksika seviyesine, yani %46’ya yükselmesi 
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için, bu oranın ortalama yıllık %6 (ya da her yıl 1.75 baz puan) kadar artması gerektiğini 

görüyoruz ki bu alanda bir politika oluşturmadan, mevcut koşullarda bu seviyeye 

ulaşmak çok iddialı bir hedef gibi görünüyor.  

 

Grafik 2. Tarım Dışı İşgücüne Katılma Oranı (%) 

 

 

  
 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü 2011 Anketlerine dayanan hesaplamalarımız  

 

TÜİK’in Hanehalkı İş Gücü Anketlerine ve bölgesel enflasyon oranlarını kullanarak 

yaptığımız hesaplamaya göre kadınların aylık ortalama net kazançlarında genel olarak 

artış göstermekle beraber bölgeler arasında farklılıklar mevcut. Bununla beraber doğu 

bölgeleri başta olmak üzere hemen hemen bütün bölgelerde tarım dışı kadın 

istihdamında bir patlama yaşandığını görüyoruz. Arzın talebe göre fazla arttığı 

bölgelerde beklendiği üzere reel ücret artışları kısıtlı olurken, ilginç olan soru bu 

bölgelerdeki etkileyici kadın istihdam artışının kaynakları. Bunu anlayabilmek için 

bölgesel bazda tek tek derinlemesine araştırma yapma ihtiyacı olsa da, genel trendi 

anlayabilmek için aşağıda ufak bir egzersiz yapıyoruz.     
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Tablo 2: 
Bölge (Nuts2) Düzeyinde Kadın İşgücü 
Piyasasındaki Gelişmeler (Tarım Hariç)   

Kadınların 
İşgücüne 
Katılım Oranı 
2004 

Kadınların 
İşgücüne 
Katılım Oranı 
2011 

2004-2011 
Kadın 
İstihdamındaki 
Artış (%)  

2004-2011 
Reel Net 
Kazançlardaki 
Değişim (%) 

İstanbul 17,7 25,4 42,6 31,0 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 20,7 28,8 64,6 17,2 

Balıkesir, Çanakkale 13,3 16,9 53,7 32,3 

İzmir 19,1 31,0 67,6 43,7 

Aydın, Denizli, Muğla 21,8 25,3 35,5 35,2 

Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 12,4 16,2 40,2 38,3 

Bursa, Eskişehir, Bilecik 19,2 24,1 48,6 49,6 

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 11,2 26,7 114,3 10,2 

Ankara 18,4 24,6 59,8 25,7 

Konya, Karaman 7,0 15,2 120,5 10,1 

Antalya, Isparta, Burdur 18,1 28,4 49,2 21,3 

Adana, Mersin 12,0 22,0 82,0 36,5 

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 8,8 16,1 111,5 17,1 

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 6,4 12,9 155,0 14,8 

Kayseri, Sivas, Yozgat 5,3 15,2 167,9 -6,5 

Zonguldak, Karabük, Bartın 11,7 23,6 83,3 30,8 

Kastamonu, Çankırı, Sinop 8,3 21,0 142,9 19,6 

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 11,7 18,4 70,4 16,6 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 21,5 17,0 33,3 4,4 

Erzurum, Erzincan, Bayburt 7,8 10,1 60,0 -2,5 

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 3,9 7,6 36,4 34,9 

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 9,3 12,5 140,0 16,5 

Van, Muş, Bitlis, Hakkari 2,5 7,6 225,0 -5,1 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis 6,1 9,1 54,3 -9,4 

Şanlıurfa, Diyarbakır 2,4 3,7 277,8 9,9 

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 2,3 5,9 275,0 34,3 
 Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketleri kullanarak hesaplamalarımız 

 

Bazı bölgelerde gözlemlenen kadın istihdamındaki önemli artışın kaynağının doğal 

olarak temelde ekonomik canlanma/ üretim artışı olduğu varsayımından yola çıkarak 

kadın istihdamına ilişkin ortalama bir esneklik hesaplamak istiyoruz. Bölgesel ve sektörel 

bazda üretim miktarına ilişkin istatistikler TÜİK’in websitesinde ancak 2008’e kadar 

mevcut, dolayısıyla son üç yılda bölgesel bazdaki ekonomik büyümeyi doğrudan 

ölçmek mümkün değil. Ancak TÜİK’in bölgesel istatistik veri tabanından kullanma 

amacına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave i) ofis (işyeri) binaları ii) toptan 

ve perakende ticaret binaları, iii) sanayi ve depoların yüzölçümüne dair istatistiklere 

ulaşmak mümkün. Dolayısıyla tamamen veya kısmen biten yeni iş yeri binalarının 

ekonomik aktivite ve ileriye dönük beklentilerle korelasyonunun yüksek olması gerektiği 

varsayımı ile  bu değişkeni bölgesel gayri safi milli hasıla yerine “proxy” değişkeni olarak 

kullanıyoruz.  

 

Gözlemlenmeyen bölgesel sabit değişkenleri kontrol ederek  yaptığımız analize göre,  

kadın istihdamı ile bitirilen yeni ve ilave ofis yüzölçümü arasında istatistiki olarak anlamlı, 
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pozitif bir korelasyon var. Yeni/ilave ofis binası yüzölçümündeki %1’lik artış  kadın 

istihdamında ortalama %0.15’lik bir artışla ilişkili. Diğer taraftan yeni/ilave toptan ve 

perakende ticaret binası yüzölçümündeki %1’lik artış ile kadın istihdamında %0.21’lik bir 

artışla ilişkili.  Son olarak da sanayi ve depo amaçlı binaların yüzölçümündeki %1’lik artış 

kadın istihdamında ortalama %0.1’ik bir artışla ilişkili ve tüm bu katsayılar istatistiki olarak 

yüksek ölçüde anlamlı. Aşağıda, Grafik 3 aradaki güçlü pozitif ilişkiyi özetliyor.  

 

Grafik 3: 2004-2011 Arası Bölgeler Bazında Ekonomik Canlanma-Kadın İstihdamı 

İlişkisi 

 
Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketlerine dayanan hesaplamalarımız 

 

Elde ettiğimiz diğer  bir sonuç ise sözkonusu esneklik oranlarının erkek istihdamı 

esnekliklerine göre daha yüksek olması. Örneğin yeni/ilave ofis binası yüzölçümündeki 

%1’lik artış  erkek istihdamında ortalama %0.07’lik bir artışla, toptan ve perakende ticaret 

binası yüzölçümündeki %1’lik artış ise %0.09’luk bir artışla ilişkili. Sözkonusu oranlar 

nedenselliği göstermemekle birlikte, ekonomik büyüme ile kadın istihdamını arasında 

görece daha güçlü bir gelişmenin olması sevindirici ve aslında şaşırtıcı değil, çünkü i) 

büyüme ve yapısal dönüşümle beraber kadınların daha kolay istihdam edilebildiği 

hizmet sektörünün önemi git gide artıyor, ii) artan ekonomik aktivite ile istihdam edilebilir 

erkek havuzu daraldıkça kadınların iş bulabilme ve dolayısıyla istihdam edilebilme 

olasılığı artıyor. Ancak sektörel ve bölgesel farklar gözönüne alınarak farklar ortalama 

hangi koşullarda erkek istihdamının doyuma ulaştığı ve kadın istihdamının daha yüksek 

oranda artış gösterdiği ayrı bir araştırma konusu. 

 

Kadın istihdamında son yıllarda görülen artış olumlu bir gelişme ancak diğer taraftan 

Türkiye’de kadın istihdamına ilişkin sorunlardan önemli bir diğeri eğitim profilinin oldukça 

düşük olması. Tablo 3 kadınların işgücüne katılımını eğitim profiline göre gösteriyor. Buna 

göre Türkiye’de 15 yaş üstü kadınların %61’i ilkokul veya altı seviyede eğitimli, Nitelikli 

işgücü diyebileceğimiz lise, teknik lise ve yüksekokul mezunu kadın oranı ise %22.8. 

Mesleki lise ve üniversite mezunları kadınların işgücüne katılma oranları yüksek, ancak 

genel lise ve altındaki diplomalara sahip kadınlar maalesef iş hayatından izole olmuş 

durumdalar.  
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Tablo 3: 2011 itibariyle Eğitime göre 
Kadın İşgücüne Katılım Oranı (İ.K.O) 

İşgücüne 
katılmayanlar 

İşgücüne 
katılanlar Toplam 

Bir okul bitirmeyen 22,2% 5,1% 27,3% 

ilkokul (5 yıl) 24,9% 9,4% 34,3% 

Ortaokul, mesleki orta ve ilköğretim (8 yıl) 12,2% 3,5% 15,7% 

Genel lise 6,1% 2,7% 8,8% 

Mesleki veya teknik lise 3,3% 2,1% 5,4% 

Yüksekokul, fakülte ve üzeri 2,5% 6,1% 8,6% 

Toplam 71,2% 28,8% 100,0% 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketlerine dayanan hesaplamalarımız 

 

İşgücüne katılım oranlarının yanısıra bölgelere ve eğitim düzeyine göre kadın 

istihdamına baktığımızda ilginç bir tablo görüyoruz. Grafik 4, bölgeler itibariyle eğitim 

düzeyine göre kadın çalışanların oranını gösteriyor. Beklendiği üzere kadın istihdamında 

yüksekokul mezunlarının payı 2004’ten bu yana hemen hemen tüm bölgelerde artmış. 

Beklenmeyen gelişme ise lise ve teknik lise mezunlarının oranları düşerken, en düşük 

nitelikli herhangi bir okul bitirmeyen kadınların oranının da bölgelerin çoğunluğunda artış 

göstermiş olması. Yani diğer bir deyişle yüksek nitelikli ve en düşük nitelikli kadınların 

istihdamdaki payı artarken orta nitelikli kadınların istihdamdaki payı azalıyor. NY Times 

köşe yazarı Thomas Friedman’ın da geçenlerde TEPAV’da verdiği konuşmada belirttiği 

gibi “orta” iş hayatının hemen hemen her alanında kayboluyor.5 Gazetelerde veya 

günlük hayattan anektodlara baktığımızda da lise mezunu birçok kadının iş bulma 

ümidini kaybettiğini çünkü rutin sıradan işler için bile üniversite mezunu çalışan arandığını 

okuyoruz.       

 

Özetle son dönemlerde olumlu bir trend gözlemlenmesine ve kadınların ekonomik 

canlanmaya tepki vermelerine rağmen, düşük katılım ve nitelik uyuşmazlığı dikkate 

alınması gereken önemli sorunlardan. İlerideki dönemlerde dünyanın ilk on ekonomisine 

girme hedefi güden bir ülke olarak kadınların iş hayatına kazandırılması, niteliklerinin 

artırılması konusunda Türkiye’nin yeni ve daha kapsamlı bir politika çerçevesinde 

adımlar atması zorunlu görünüyor. Bu konuda kadın gelişme merkezleri, doğum sonrası 

yeniden çalışma destek merkezleri kuran, kadınlara nitelik kazandırmaya yönelik IT/ 

teknoloji eğitimi sağlayan, kadın dostu şehirler inşa etmek gibi kapsamlı projeler 

uygulamış ve kadınların katılım oranını çok düşük seviyelerden %50 seviyelerine çıkarmış 

Güney Kore örneğinden dersler çıkarmak mümkün. Güney Kore kapsamlı bir politika 

çerçevesi oluşturmadan önce kadınların neden çalışma hayatına katılmadıklarına ve iş 

hayatının kadın-dostu hale getirilmesi için ne gibi değişikliklerin yapılması gerektiğine 

ilişkin çok ciddi bir arka plan çalışması sürdürmüş. TEPAV olarak benzer bir çalışmanın 

Türkiye için de yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma hayatından git gide 

kaybolan düşük ve orta nitelikli kadınların özel sektör tarafından istihdam/talep edilir 

duruma gelebilmeleri için çeşitli önlemler almak mümkün. Bu kapsamda yapmakta 

olduğumuz analizleri ve tasarladığımız politika önerilerimizi TEPAV sayfasından 

duyurmaya devam edeceğiz.   

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3289  ve http://www.tepav.org.tr/en/video  

http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3289
http://www.tepav.org.tr/en/video
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Grafik 4: Kadın İstihdamının Eğitim Düzeyi Oranı  
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