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Giriş 

Küresel ekonomik kriz finansal bir kriz olarak ABD‟nde başlayıp diğer gelişmiş 

ülkelere sıçramış olsa da, etkilerini gelişmekte olan ülkelerde esas olarak ekonominin yatırım, 

üretim ve tüketim alanları üzerinden göstermektedir. İhracata yönelik ekonomilerde talep 

daralmaları ve yeni yatırımlar için gerekli kredi akışlarının durması gelişmekte olan ülkeleri 

ciddi daralma ve durgunluk riskiyle yüz yüze bırakmıştır. Krizin ne zaman sona ereceği 

konusunda bir öngörüde bulunmak da söz konusu değildir. Bu durumun istihdam ve işsizlik 

açısından önemli sonuçları vardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda 

düzgün istihdamın azalması, korunmasız istihdamın ve işsizliğin artması doğrultusunda 

gelişmeler sürece damgasını vurmaktadır. Genel olarak işgücü piyasasına erişim imkanları ve 

dolayısıyla katılımları daha sınırlı olan, katıldıklarında ise dezavantajlı konumda bulunan 

kadınlar açısından ekonomik krizin etkilerinin kapsamlı şekilde incelenmesine ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmanın amacı ekonomik krizin işgücü piyasaları açısından etkilerini toplumsal 

cinsiyet perspektifinden ele almak ve krizin istihdama erişim, istihdam biçimleri, işsizlik 

konularında kadınları ve erkekleri ne ölçüde farklı etkilediğini açığa çıkarmaktır. Zararları 

telafi etmek için geliştirilecek politika önerilerinin bu farklılıkları göz önünde tutması, 

toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen toplumlar ve yönetimler açısından bir zorunluluktur. 

Raporda önce krizin gelişmekte olan ülkelerde etkilerinin toplumsal cinsiyet açısından 

değerlendirilmesi için bu amaçla yapılmış çalışmalara kısaca bakılacaktır. Ardından krizin 

Türkiye‟de işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet açısından etkileri kadınların erkeklerle 

karşılaştırılması temelinde verilecektir. İzleyen bölüm Ankara, Konya ve Gaziantep illerinde 

krizin işgücü piyasasına etkilerini toplumsal cinsiyet açısından ele almaktadır. Krizin olumsuz 

etkileriyle mücadelede alınması gereken önlemler çalışmanın sonuç bölümünde yer 

almaktadır. 
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I. Ekonomik Krizlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Etkileri 

 1980 sonrasında gelişmekte olan ülkelerde uygulanan Yapısal Uyum Programlarının  

toplumsal cinsiyet açısından etkilerine bakıldığında uyumun yükünün kadınlar tarafından 

daha ağır taşındığı görülür. Bunun göstergelerinden ilki gelir dağılımının bozulması ve hane 

gelirinin azalmasıyla kadınların bunu telafi etmek üzere işgücüne artan katılımı ve çoğunlukla 

enformel istihdamda yer alışıdır.  Ancak enformel istihdamda yoğunlaşmaları kadınları sosyal 

korumadan yoksun bırakmaktadır.  Oysa uluslararası ekonomiye açılan ve krizler karşısında 

çok daha kırılgan hale gelen bu ülkelerde sosyal güvenlik ağına duyulan ihtiyaç artmaktadır.  

İkincisi, azalan hane gelirlerinden ötürü kadınların ev içi işlere harcadıkları karşılıksız emeğin 

dolayısıyla çalışma sürelerinin artışıdır. Örneğin sağlık sektöründe artan hastane ücretleri 

daha kısa süreli yatışlara yol açmakta, bu da evde daha uzun nekahet dönemleri ve bakım için 

harcanan emekle sonuçlanmaktadır. Ev içinde karşılıksız harcanan emek hesaba katılmadığı 

sürece makroekonomik politikaların gerçek etkinliğini değerlendirmek mümkün değildir. 
1
 

İstikrar ve Yapısal Uyum Programlarının olumsuz etkilerinin özellikle kriz 

dönemlerinde çok belirgin hale geldiğini çeşitli araştırmalar ortaya koymaktadır. 

Küreselleşme sürecinde piyasa ekonomilerinde sıklıkla ortaya çıkan ekonomik krizler daha 

önceki dönemlerden farklı olarak, bir ülke veya bölgede çıksa da hızla diğer ülke veya 

bölgelere sirayet etmektedir. İşgücü piyasasında zaten dezavantajlı konumda yer alan kadınlar 

krizler karşısında daha da korunmasız kalmaktadır. Bunun somut örnekleri 1997‟deki Doğu 

Asya krizinde görülmektedir. Doğu Asya kriziyle birlikte kadınların yoğun istihdam edildiği 

ihracat sektöründeki büyük işletmeler „aileyi geçindiren‟ erkeği korumak istemiştir. Büyük 

işletmelerin kadınları işten çıkartmalarının yanı sıra enformel ekonomide fason imalatın 

gerilemesi ve küçük işletmelerin kapanmasıyla kadınların iş kaybı yüksek düzeyde olmuştur.  

Malezya, Filipin, Endonezya ve Tayland örnekleri çoğunluğu kadın olan ev eksenli 

çalışanların, geleneksel zanaatkarların, dokumacıların krizden en çok etkilenenler arasında 

olduğunu göstermiştir. İşten çıkarmalarda ikincil gelir sahibi olduğu gerekçesiyle kadınlara 

öncelik verilmesi özellikle aileyi kendi başına geçindiren, dul, boşanmış kadınlar ile kocaların 

işsiz veya hasta, sakat olduğu kadınlar açısından büyük felakete yol açmaktadır. 
2
 

Kriz dönemlerinde formel ekonomide iş bulamayanlar enformel ekonomide kendi 

hesabına veya ücretli çalışmaya yönelmektedir. İşverenler de işçileri sözleşmeli, geçici, kısmi 

zamanlı, enformel düzenlemeler içinde istihdamı tercih etmektedir. Erkeklerin işlerini 

                                                 
1
 Çağatay, 1998, UN 1999, Çağatay, Ertürk 2004 

2
 Aslanbeuigi, Summerfield 2000, s.87-88, Tutnjevic 2002, s.4-6 
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kaybetmesiyle özellikle genç kadınlar aile gelirindeki azalmayı telafi için işgücü piyasasına 

girmektedir. Rusya, Latin Amerika ve Doğu Asya‟da 1997 ve izleyen dönemdeki krizler 

sonucunda kadınların işgücüne katılım oranları artmıştır. Kadınlar daha düşük eğitim ve vasıf 

düzeylerine bağlı olarak ev hizmetlerinde, seyyar satıcılıkta iş bulmakta veya ev eksenli 

çalışmaktadır. Genç kadınlar fuhuş ve eğlence sanayine yönelmektedir. Enformel ekonomide 

kadınların hiçbir sosyal koruma mekanizmasından yararlanması söz konusu değildir, ayrıca 

seks sanayiinde bulaşıcı hastalıklara ve şiddete maruz kalmaktadırlar.
3
 

Krizin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma bakımından sonuçları da çok 

olumsuzdur. Endonezya‟da çocukların okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik on yıllarca 

süren çabadan sonra altı milyon çocuk okulu bırakmıştır. Hükümetin kız çocuklara yönelik 

bilinçli burs politikaları muhtemelen terk oranlarının erkeklerinkinden fazla yüksek olmasını 

önlemiştir. Ancak krizden sonra yoksul ailelerin kız çocuklarını ve genç oğlan çocuklarını 

daha büyük erkek çocukların okula devamını sağlamak için kaydettirmediği gözlenmiştir.
4
 

Sağlıkta ithal ilaçların ve tıbbi donanımın payının ağırlığına bağlı olarak döviz kurundaki 

değişmeler bu girdileri daha pahalı hale getirmekte, düşen hane gelirleriyle birlikte hizmetlere 

erişim iyice zorlaşmaktadır. Kadınlar üremeye ilişkin sağlık ihtiyaçlarından ötürü ve hane 

içindeki bakım hizmetlerinden sorumlu olmaları nedeniyle sağlık hizmetlerindeki 

gerilemeden daha olumsuz etkilenmektedir. Aynı zamanda hane üyelerinin beslenme 

standartlarının gerilemesi kadınları ve kız çocukları daha olumsuz etkilemektedir. İş kaybı ve 

yaşam mücadelesi insanların ruhsal sağlığını bozarken, hane içinde alkol ve uyuşturucu 

kullanımı, şiddet ve hatta intiharlar artmaktadır. Erkekler aileyi geçindiren rolünden ötürü 

strese maruz kalırken, kadınlar ve çocuklar stresin en yakın hedefleri olarak şiddete 

uğramaktadır.
 5

 

 

I.1. Güncel Ekonomik Krizin Toplumsal Cinsiyet Etkileri 

Güncel ekonomik kriz başlangıçta finans krizi olarak ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde 

başlamış olsa da kısa sürede etkilerini küresel düzeyde göstermiştir. Krizin özelliklerinin ve 

etkilerinin geçmiş kriz deneyimlerine bağlı olarak çok boyutlu ele alınması gerekmektedir. 

Krizin ortaya çıkış nedenlerini iktisadi düzlemde analiz eden Seguino‟ya göre krizin merkezi 

özelliklerinden biri ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki eşitsizlik artışıdır. Bunun bir 

veçhesi ücret ve üretkenlik artışları arasındaki açıktır. Son otuz yıllık dönemde üretkenlik bir 

                                                 
3
 Tutnjevic 2002, s.6-7 

4
 Frankenberg vd. 1999, s.20, aktaran Aslanbeuigi, Summerfield, 2000, s.90 

5
 Knowles vd. 1999, aktaran Tutnjevic 2002, s.9 
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çok ülkede artmış, ancak ücretler ve gelirler aynı şekilde artmadığı için ulusal gelirin 

çalışanlara giden kısmı ABD, Avrupa, Sahra altı Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve 

Karayipler‟de azalmıştır. Buna karşılık karlar arttığı için eşitsizlik büyümüştür. Bu büyüyen 

eşitsizliğin bir nedeni firmaların ve finansın sınırlar arası hareketliliğindeki artan serbestliktir. 

Şirketler yerel maliyetlerin artması durumunda fabrikaların yerini değiştirmekte veya fason 

üretime geçmektedir. Bu durum işçilerin pazarlık gücünü azaltmış, ücret artışları yavaşlamış, 

kimi durumlarda gerçek ücretler mutlak olarak gerilemiştir. Söz konusu gelişme sadece 

gelişmiş ülkeler için değil, bazı yarı sanayileşmiş ülkeler için de geçerlidir. Kadınlar hareketli, 

emek yoğun ihracat firmalarında yoğunlaştıkları için bu durumdan özellikle olumsuz 

etkilenmiştir. Kimi durumlarda alt ve orta gelir grupları yaşam standartlarını korumak için 

borçlanmaya mecbur kalmışlar ve tüketim ancak borçla finanse edilebilir duruma gelmiştir. 

Sürdürülemez kredi genişlemesi eşitsizlik karşısında büyümeyi muhafazanın bir yolu 

olmuştur.  

Öte yandan ulusal gelirin faiz ödemeleri üzerinden karlara giden payı artmıştır. 

Merkez bankalarının anti-enflasyonist politikalarıyla desteklenen yüksek faiz oranları ve 

düşük enflasyon finans yatırımlarının gerçek getirisini artırmıştır. Ama aynı zamanda 

hanelerin, küçük üreticilerin ve işletmelerin borç alma maliyeti yükselmiştir. Bu durum yeni 

işyerlerinin yaratılamamasında ve ücret düzeylerinin düşük tutulmasında etkilidir. Küresel 

krizin en önemli sonucu istihdam yaratılamaması ve işsizliğin artmasıdır.  

Krizin etkileri toplumsal cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri, cinsiyetçi işbölümünün özellikleri, refah devleti uygulamaları gibi bir dizi faktöre  

göre farklılaşacağı belirtilmelidir. Kriz gelişmiş ülkelerde kendini büyük ölçüde talep 

gerilemesi olarak ortaya koyarken, orta ve düşük gelirli ülkelerdeki etkisi geniş bir yelpazede 

mevcut sorunlarının ağırlaşması şeklindedir. Özellikle dünya ekonomisi ile entegrasyon 

düzeyi yüksek ülkelerde mamul mal ihracatına olan talebin düşmesi, turizm gelirlerinin, 

doğrudan yabancı yatırımların azalması ve gelişmiş ülkelerdeki göçmenlerin köken ülkelere 

eskisi gibi havale gönderememeleri ciddi ekonomik daralmalara yol açmaktadır. Kamu kesimi 

gelirlerindeki azalma sonucu bütçelerin baskılanması ve bunun kadınlar üzerindeki etkisi ise 

kısıntı yapılan kalemlerin kadınların ve çocukların gereksinimleri ile ilişkisi ve kısıntıların 

vereceği zarar konusunda gösterilen duyarlılık düzeyiyle bağlantılı olacaktır. 
6
   

                                                 
6
 2009, s.1-2 
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I.2. İşsizlik 

Krizin yol açtığı ekonomik daralma sonucu büyüme oranları çok düşmüştür. ILO‟nun 

Kadınlar İçin Küresel İstihdam Eğilimleri 2009 raporunda  2009 yılı küresel büyüme oranını 

%3.4 olarak hesaplayan IMF‟nin Ocak 2009‟da bu  oranı revize ettiği ve küresel büyüme için 

projeksiyonu %0.5 olarak belirlediği belirtilmektedir. Buna göre gelişmiş ekonomiler %2 

küçülecek, gelişmekte olan ekonomiler %3.3 büyüyecektir. Krizle birlikte 2008‟de işsiz sayısı 

13.8 milyon kişi artmış ve 193 milyon kişiye ulaşmıştır. Bunların 112 milyonu erkek ve 81 

milyonu kadındır. 
7
 

Gelişmiş ülkelerde işsiz sayısı 2008‟de 4.9 milyon kişi artarak 33.7 milyon kişiye 

ulaşmıştır ve bunun %64‟ü erkektir. Aynı yıl içinde erkek işsizliği bir önceki yıla göre %1.1 

artarak %6.6‟ya, kadın işsizliği %0.8 artarak %6.8‟e çıkmıştır. İşsizlik artış oranları 

arasındaki fark ekonominin kadın veya erkek ağırlıklı sektörlerindeki istihdam kayıplarına 

bağlıdır. Bütün sanayi sektörleri (madencilik, imalat, elektrik, gaz ve su, inşaat) ve ulaşım, 

depolama ve iletişim erkek ağırlıklı sektörlerdir (erkekler çalışanların üçte ikisi veya daha 

fazlasıdır). Buralarda erkeklerin krizden daha fazla etkilenmesi beklenebilir. Öte yandan 

kadınlar eğitim, sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinin çalışanların üçte ikisinden fazlasıdır. Bu 

alanların kamusal alan olması ölçüsünde kadınların en azından kısa dönemde krizden daha az 

etkilenmeleri beklenebilir. İşsizlik oranlarındaki gelişme, ekonomik krizin gelişmiş ülkelerin 

işgücü piyasalarında erkekleri kadınlardan daha olumsuz etkilediğine işarettir. Erkeklerin 

durumunun kötüleşmesiyle toplumsal cinsiyet açığı azalmıştır.  Ancak ülkeler arasında 

ülkenin krizden etkilenme düzeyinin farklarına göre değişik durumlar vardır. 
8
 

ILO‟nun raporunda işsizlik oranlarına ilişkin üç farklı senaryo geliştirilmiştir. Birinci 

senaryoda küresel büyüme oranının 2009‟da %0.5 olduğu durumda küresel işsizlik kadınlarda 

%6.5‟e, erkeklerde %6.1‟e çıkacaktır. İkinci senaryo ekonomik büyüme ile ekonomik kriz 

zamanlarındaki işsizlik arasındaki tarihsel ilişkiye dayanmaktadır. Buna göre kadın işsizliği 

%7‟ye, erkek işsizliği %6.5‟e çıkacaktır. Erkek işsizliği üzerindeki en fazla etki gelişmiş 

ekonomiler ve AB‟de çıkacaktır. Kadınlarda ise işsizliğin etkisi en fazla Latin Amerika ve 

Karayip‟lerde çıkacaktır. Son olarak üçüncü senaryo gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

işsizlik oranlarındaki farklılıkların göz önüne alınmasıyla hesaplanmıştır. Buna göre 

kadınların işsizlik oranı %7.4, erkeklerin işsizlik oranı %7 olacaktır.
 9

 Hem kadınlar hem 

erkekler işlerini kaybettikleri zaman bunun kadınlar üzerindeki etkileri genelde daha 

                                                 
7
 ILO 2009, s.8-9 

8
 ILO 2009, s.20-23 

9
 ILO 2009, s.26-27 
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olumsuzdur. Kadınlar erkeklere kıyasla tam zamanlı, sosyal güvenlik kapsamındaki işlerde 

daha düşük oranda istihdam edildikleri için sosyal koruma ağlarından ve işsizlik sigortasından 

yararlanma ihtimalleri erkeklere kıyasla daha azdır. 

Gelişmekte olan ülkelerde kadınların işsizlikten daha olumsuz etkilenmeleri 

ekonominin hangi sektörlerinde yoğunlaştıklarıyla yakından bağlantılıdır. Örneğin Latin 

Amerika ve Asya‟da kadınlar ihraç yönelimli imalat sanayiinde ve Karayipler‟de turizmde 

yoğunlaşmakta olup kadınlar için iş kaybı erkeklerinkinden fazla olacaktır.  Sahra altı 

Afrika‟da kadınlar daha çok geçimlik tarımda veya bir kısmı ücretli olarak enformel 

sektördedir. Kriz bu bölgedeki kadınlar için olumsuz etkisini azalan havaleler sonucu hane 

gelirinin düşmesi ve kamu harcamalarındaki kesintiler olarak ortaya koyacaktır. Çalışma 

amacıyla gelişmiş veya kimi gelişmekte olan ülkelere giden göçmenlerin öncelikle işten 

çıkartılmasından geldikleri ülkelere gönderilen havaleler olumsuz etkilenecektir. DB‟nın 

projeksiyonları daha 2008‟de havalelerin hane gelirinin önemli kısmını oluşturduğu ülkelerin 

çoğunda havalelerin büyüme hızının düşmeye başladığını göstermektedir.
 10

 

 

I.3. Korunmasız İstihdam 

Krizin ilk etkileri işten çıkarmalar iken ikinci aşamadaki etkileri hane baş etme 

stratejileri kapsamında hanenin azalan gelirlerine yardımcı olmak için kadınların işgücüne 

katılmasıdır. Literatürde erkeğin işsizliği durumunda hanenin diğer üyelerinin işgücüne dahil 

olmasını belirtmek için „eklenen işçi etkisi‟ olarak adlandırılan bu durum 1990‟ların 

ortasındaki Latin Amerika krizinde (Arjantin, Brezilya, Meksika)  ve Doğu Asya (Endonezya, 

Filipinler)  krizinde gözlenmiş ve kadınların işgücüne katılım oranları yükselmiştir. Ancak 

ataerkil kültürün daha güçlü olduğu toplumlarda işler sayıca az olduğunda önceliğin erkeklere 

verilmesi sonucu iş arayan kadınların artan oranda enformel sektöre kayması beklenebilir. 

Ayrıca işsiz kalan kadınların önemli bir kısmı iş bulamama sonucu işgücünden ayrılacaktır. 

Dolayısıyla krizin işsizlik etkilerinin kadınlar açısından tam olarak açığa çıkmaması ihtimali 

yüksektir. 
11

 

ILO raporuna göre gelişmekte olan ülkelerde krizin etkisi işsizlik artışından ziyade 

korunmasız istihdamın artışı şeklinde ortaya çıkacaktır. Bu işler enformel sektörde kendi 

hesabına çalışma veya ücretsiz aile işçisi olarak çalışmayı içerir. Dünyadaki kadınların yarısı 

(%51,4) “korunmasız işler”dedir. Kriz koşullarında üçüncü senaryoya göre 2008 ve 2009‟da 

korunmasız istihdam oranlarının artması öngörülmüştür. Buna göre kadınlarda oran %54.1‟e 

                                                 
10

 Seguino 2009, s.3, Buvinic 2009, s.4 
11

 Seguino 2009, s.3,  Buvinic 2009, s.4 
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çıkacak, bu konumda çalışan kadın sayısı 27 milyon kişi artarak 2008‟de 654 milyona 

ulaşacaktır. Erkeklerde oran %51.3 ve kişi sayısı 915 milyon olacaktır. 2009‟da toplam 

korunmasız istihdam oranı %53‟e çıkarak insana yakışan  iş çalışmalarında on yıldan bu yana 

edinilen kazanımı silip süpürecektir.  Kadınlarda oran %54.7, erkeklerde %51.8 olacaktır. 

Sadece Doğu Asya bölgesinde kadınlar için korunmasız istihdamda bir azalma öngörülürken, 

erkekler için tüm bölgelerde artış söz konusudur. 
12

 

Korunmasız istihdamda kendi hesabına çalışan kadınlar açısından mikro krediler çok 

büyük önem taşımaktadır. Bankacılık krizi ve kredilerdeki donma formel sektör 

hizmetlerinden esas olarak yararlananlar ve borç alanlar erkekler olduğu için onlar tarafından 

daha güçlü biçimde hissedilecektir. Ancak mikro kredi kurumlarının müşterileri çoğunlukla 

kadınlar olduğu için (Mikro Kredi Zirvesi (2007) Kampanya Raporu‟na göre 2006‟da en 

yoksul 93 milyon kredi kullanıcısının %85‟i kadındır) krediler azaldığında gelirlerinin 

düşmesi kaçınılmazdır. Bu durum özellikle Latin Amerika, Doğu Avrupa, Orta Asya gibi 

mikro finans kuruluşlarının kaynaklarının büyük kısmını hibe değil ticari olarak aldığı bölge 

ülkelerinde geçerlidir. 
13

 

Krizin gelişmekte olan ülkelerde düzgün iş doğrultusundaki kazanımları yok etmesi 

gibi Binyıl Kalkınma Hedeflerine ilişkin ilerlemeleri de sekteye uğratması dile gelen bir diğer  

endişe konusudur. Özellikle beş yaş altı çocuk ölümlülük oranlarının yüksek ve kızların 

okullaşma oranlarının düşük olduğu az gelişmiş ülkelerde krizin toplumsal cinsiyet eşitliği 

yönündeki ilerlemeleri tümüyle geriye götürebileceğine dikkat çekilmektedir. Halen 33 

ülkede ve bunlar arasında çoğu Afrika‟da bulunan özellikle 15 ülkede yoksul hanelerdeki 

kadınlar ve kız çocukları kriz karşısında çok korunmasız durumdadır.
14

 Eğer kriz devam 

ederse finansal şoka bağlı olarak 2009-2015 arasında yılda ortalama 200-400 bin arasında 

çocuğun (toplam 1.4 milyon-2.8 milyon) fazladan öleceği hesap edilmektedir. 
15

 Çocuk 

ölümleri anneleri babalardan daha çok olumsuz etkilemektedir çünkü kadınlar ek 

hamileliklerin sağlık risklerini taşımakta ve bunun yanı sıra yoksul hanelerde anneler bakımın 

başlıca sunucuları olarak hasta çocuklara daha fazla zaman ayırıp psikolojik yükü 

taşımaktadır. 59 kalkınmakta olan ülkeden gelen ve 1.7 milyon doğuma ilişkin bilgilere göre 

kişi başına milli gelirdeki (GSYH) bir artıştan kızlar ve oğlanlar eşit yararlanırken, negatif 

şoklarda esas zararı kızlar görmektedir. GSYH‟da bir birim azalma ortalama çocuk 
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 ILO 2009, s.29 
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 Buvinic 2009, s.4 
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 Buvinic 2009, s.2 
15

 WB 2009, aktaran Buvinic 2009, s.3 
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ölümlülüğünü kızlarda bin doğumda 7.4 ölüm ve oğlanlarda bin doğumda 1.5 ölüm olarak 

artırmaktadır. 
16

 

Kızların okullaşma oranlarının zaten düşük olduğu yoksul ülkelerde azalan hane 

gelirleriyle birlikte kızların okuldan alınması ihtimali artmaktadır. Bazı ülkelerde (özellikle 

Afrika‟da)  her iki cinsten çocuklar azalan hane gelirini telafi etmek üzere çalışmaları için 

okuldan alınmaktadır. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde bu durum çeşitli baş etme  

mekanizmaları nedeniyle pek ortaya çıkmamaktadır.
17

 

Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde ekonomik krizin toplumsal cinsiyet 

açısından olumsuz etkileri bu örneklerle açık şekilde ortaya çıkmakta ve Türkiye‟de krizin 

etkilerinin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. 

                                                 
16

 Baird et al 2007, aktaran Buvinic 2009, s.3 
17

 Buvinic 2009, s.3 
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II. Krizin Türkiye’deki Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi 

Türkiye‟de son ekonomik kriz öncesinde hızlı bir büyüme oranı yakalanmış olmasına 

rağmen istihdam yaratmayan bir büyüme olgusuyla karşı karşıya olduğumuz bilinmektedir. 

Yıllar itibariyle istihdamdaki artışın çalışma çağındaki nüfus ve işgücü artışının çok gerisinde 

kalması sonucu işgücüne katılım ve istihdam oranları düşmektedir. Ancak işgücü ile 

istihdama katılım sayıları ve oranları cinsiyet temelinde ayrıştırıldığında esas olarak 

kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının çok düşük olduğu görülmektedir. İstihdamsız 

büyümenin yükünü esas olarak kadınlar taşımakta ve işsizlikte büyük artışların olmaması 

özellikle çalışma çağındaki kadınların işgücü dışında kalmasına bağlı bulunmaktadır. Son 

ekonomik krizle birlikte işsizlik oranları hızla yükselmiştir. Bu durumun kadınların işgücüne 

katılımını ve istihdam ve işsizlik düzeylerini ne ölçüde etkilediği hane halkı işgücü 

istatistikleri aracılığıyla değerlendirilecektir.  

Türkiye‟de 1980 sonrasında uygulanan ihracata yönelik büyüme stratejileri, düşen reel 

ücretlere ve sanayinin emek yoğun yapısına rağmen önemli bir istihdam artışı sağlamamıştır. 

Kamunun sabit sermaye yatırımları gerilerken özel sektör yatırımlarının aynı ölçüde 

artmaması Türkiye‟de artan işgücü arzını karşılayacak işgücü talebinin yaratılamamasında ve 

dolayısıyla istihdam artışının sınırlı kalmasında etkilidir. 1990‟lı yıllarda finans sektörüne 

borç vermeyi cazip kılan yüksek faiz politikaları çerçevesinde reel sektöre yatırım yerine 

kamu kesimine borç vermenin tercih edilmesi firmaların faaliyet dışı gelirlerinin artışında 

önemli rol oynamıştır.
18

 2000‟li yıllarda ise sanayileşmenin artan oranda ithalata bağımlı hale 

gelmesi istihdam artışının düşük kalmasında etkili olmuştur. Bütün bunların sonucunda 

tarımdaki istihdamın azalmasına bağlı olarak tarım dışına çıkan işgücü büyük ölçüde kendi 

hesabına çalışan veya küçük aile işletmesi olarak hizmetler sektörüne ve enformel istihdam 

biçimlerine kaymaktadır.  

İstihdamın yapısına toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında tarımsal istihdamın 

küçük ölçekli üretim yapısına bağlı olarak kadın ve erkek emeğine dayandığı buna karşılık 

sanayi istihdamının ağırlıkla erkek emeğine dayalı olduğu görülür. Kadınlar açısından tarım 

dışında istihdam esas olarak hizmetler sektöründe mümkündür. Ancak Türkiye‟de işgücü 

piyasaları ve meslekler toplumsal cinsiyet temelinde ayrışmış olduğu için kadınların “erkek 

işi” olarak görülen işkollarında ve mesleklerde istihdam şansı yoktur. Kadınlara belli işkolları 
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ve mesleklerde talep olmadığı gibi  kadınların da bu alanlar için işgücü arzı yoktur veya çok 

sınırlıdır.  

1995-2006 arası dönemde tarımdaki istihdam daralması özellikle kadınların işgücü 

dışına çıkmasına ve ekonominin yeterli düzeyde düzgün istihdam yaratmaması kentlerde 

işgücüne katılan kadınların yüksek oranlı işsizliğine,  istihdama katıldıklarında ise düşük 

vasıflı olanların ağırlıkla enformel istihdam biçimlerinde yer almasına neden olmaktadır.
 19

  

 

II.1. Krizin  Ekonomik  Etkileri 

 Türkiye‟nin 2000-2001 yılında yaşadığı finans krizinden sonra bankacılık sektörünü 

güçlendirecek önlemlerin alınması sonucu mevcut krizin olumsuz etkilerinin daha az olacağı 

sıklıkla dile gelmiştir. Ancak Türkiye‟de 2000-2001 krizinin ertesinde büyümenin motoru dış 

kaynak girişi olmuştur. Özellikle 2000-2001 ekonomik krizini izleyen dönemde benimsenen 

para politikası iç kaynak yaratmak yerine dış kaynak yaratmaya ve sermaye girişlerini 

özendirmeye yöneliktir. Merkez Bankasının uyguladığı yüksek faiz ve enflasyon hedeflemesi 

rejimi ile ülkeye kısa vadeli yabancı sermaye girişleri artmış, döviz bolluğuna bağlı olarak TL 

aşırı değerli hale gelmiş,  ithalat ucuzlayarak çoğalmıştır. İhracat giderek ithalata bağımlı hale 

gelmiş, ara ve yatırım malları alanında yatırım yapılması yerine bu malların ithal edilmesi 

nedeniyle ekonominin dış kaynağa olan ihtiyacı yükselmiş ve Türkiye‟nin dış borç stoku 

dolar bazında ikiye katlanmıştır. Cari işlemler açığı hızla büyürken ithalata dayalı ve sermaye 

yoğun sanayileşme kendini “istihdam yaratmayan büyüme” olarak ortaya koymuştur. 

Günümüzde küresel kriz koşullarında dışarıdan borç temini zorlaştığı gibi, milli gelirin büyük 

bir oranı borç faizlerinin ödenmesine gitmekte, cari açığın kapatılması açısından çok önemli 

olan ihracat gelirleri ihracattaki düşüşe bağlı olarak azalmaktadır.
20

 Türkiye’de mevcut kriz 

kendisini özellikle büyüme hızındaki yavaşlama ve daralma, imalat sanayi ve hizmetler 

sektörlerindeki üretim gerilemesi ve artan işsizlik olarak göstermektedir.   

1994 ve 2001 krizleri ertesinde büyüme ve istihdam arasındaki ilişkiyi ele alan bir 

araştırmaya göre kriz dönemlerinde tarım dışı istihdam hızla daralmakta ve tarımsal istihdam 

artmaktadır. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için tekrar tarımsal faaliyetlere dönmektedir. 

Ancak kriz yaşanan 1994 yılında ve ertesinde imalat sanayiinde istihdam artışı sağlanmışken, 

2001 krizi ertesinde imalat sanayiinde istihdam edilen kişi sayısı azalmış, gerileme 2004 

yılına kadar sürmüştür. Kriz döneminde işten çıkartılanlar genişleme döneminde yeniden işe 

alınmamış, mevcut çalışanların çalışma saatlerinin artırılması yoluyla daha yüksek verimlilik 
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sağlanmıştır. Sanayide kriz sonrası büyüme uzayan çalışma saatlerine bağlı verimlilik artışı ve 

düşen reel ücretler ile finanse edilmiştir.
21

 

Türkiye‟de ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin sınırlılığını ifade 

eden bir gösterge istihdam esneklik katsayısıdır. Esneklik katsayısı milli gelirdeki %1 

oranındaki bir değişmenin istihdamda meydana getireceği yüzde değişimi ifade etmektedir. 

1989-2008 döneminde bu katsayı ekonominin genelinde 0.25 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 

2001 krizi ile büyüme-istihdam arasındaki ilişkinin ciddi biçimde zayıflaması sonucu 1989-

2000 döneminde 0.38 olan esneklik katsayısı, 2002-2008 döneminde 0.14‟e düşmüştür. 

Ekonominin en hızlı büyüdüğü 2002-2006 döneminde ise 0.09 olarak gerçekleşmiştir. Buna 

yol açan nedenler arasında “yatırım performansının düşük olması, artan ithalat sonucu 

(özellikle tüketim ve aramalı ithalatında) yaşanan yoğun rekabetin yerli üreticilerin tasfiyesine 

yol açması, bazı imalat sanayi alt sektörlerinde üretimin giderek sermaye yoğun bir nitelik 

kazanması, yüksek faiz dışı fazla hedefleri sonucu tarımsal desteklerin azalmasının kırsal 

nüfusu üretimden koparması, kamu personel gereksiniminin baskılanması” sayılmalıdır.
22

  

Dolayısıyla istihdam artışı sağlamak için ülke içinde tarımsal ve tarım dışı üretim artışını 

destekleyen kapsamlı makro ekonomik kararların alınmasına gerek vardır.  

Mevcut ekonomik krizin göstergeleri büyümenin tüketim ve üretim boyutları ile dış 

kaynak kullanımı üzerinden ortaya konabilir.   

 

II.2. Büyüme
23

 

2008 yılının bahar aylarından itibaren sektörel büyüme hızları (bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde değişme)  düşmeye başlamış ve yılın ikinci yarısında ciddi daralmalar 

baş göstermiştir. GSYH‟nın 2008‟in son çeyreğindeki daralma hızı %6.5‟dir. Yıl genelindeki  

GSYH artışı %0.9‟da kalmıştır. 2009 yılının ilk yarısında GSYH %10.6 oranında azalmıştır. 

Daralma oranı yılın ilk yarısında imalat sanayiinde %13.8, hizmetlerde %10.4‟dür. Tarım 

sektöründe ise katma değer %4.3 artmıştır.  Sanayi ve hizmet sektörlerindeki daralma yurt içi 

ve yurt dışı talepteki gerilemeye bağlıdır. Yurt içi talepteki gerileme kendini özellikle özel 

tüketim ve yatırımlardaki gerileme olarak ortaya koymaktadır. Yurtdışı talepteki gerileme ise 

büyük ölçüde ihracatta görülmüş olup turizmdeki gerileme çok sınırlı kalmaktadır  
24
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23

 Bu bölümdeki değerli  katkılarından ötürü öğrencim Mustafa Şahin‟e teşekkür ederim. 
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i) Tüketim 

 2009 yılının birinci çeyreğinde özel tüketim %10.2 azalmış, ikinci çeyrekte alınan 

önlemler sonucu azalma %1.2 oranına çekilmiştir. İkinci üç aylık dönemde bu gelişmeyi 

sağlayan, sunulan teşviklerle dört beyaz ürünün iç satışlarının %9.5, otomobil satışlarının 

%34.1 oranında artmasıdır. İkinci çeyrekte hane halklarının yurt içi tüketimlerinin alt 

bileşenlerine bakıldığında gıda, içki ve tütün %2.9, mobilya ve ev aletleri %2.7, konut, su ve 

elektrik  %2.4 oranında artarken, çeşitli mal ve hizmetlerde %8.1, giyim ve ayakkabı da %7.1, 

ulaştırma ve haberleşmede %3 oranında azalma vardır. 
25

 

Yurt içi talepteki gerilemeyi yavaşlatmak için alınan önlemlerden biri konut, otomotiv  

ürünleri ve beyaz eşyada Mart 2009‟da getirilen KDV ve ÖTV indirimleridir. Nüfusun daha 

çok orta ve üst gelir gruplarına hitap eden bu uygulama ile otomobil satışları artış göstermiş 

olsa da, vergi indirimleri sadece yurt içinde üretilen araba satışlarını artırmamış, ithal 

otomobil satışları da artmıştır. İthal araba satışlarındaki artışla adeta gelişmiş ülkelerin 

durgunluğuna karşı bir önlem alınmıştır. Ayrıca ülke içinde üretilen otomobil satışlarındaki 

artışla sadece stoklar eritilmiş, toplam otomobil üretimi Ocak-Ağustos döneminde % 30,8 

azalmıştır.
26

 

2008 yılında özel kesim tüketiminin GSYH içindeki payının %72,2 olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda 2009 yılında ekonominin küçülmesinde en büyük etkiye sahip 

kalem özel tüketim harcamaları olarak görülmektedir. 

 

ii) Yatırımlar 

 Toplam sabit sermaye yatırımlarının 2008 yılında GSYH içindeki payı %20,2‟dir. 

Özel kesim sabit sermaye yatırımları yılın birinci çeyreğinde %33.5,  ikinci çeyreğinde %29.7 

oranında azalmış olup, sermaye malları üretimindeki azalma %35.8,  ara malları üretimindeki 

azalma %16.8‟dir.  Buna karşılık kamu sabit sermaye yatırımlarında ilk çeyrekte %24.7 ve 

ikinci çeyrekte %5.5 oranında artış olmasına rağmen kamu yatırımların toplam yatırımlar 

içindeki payının düşüklüğünden ötürü toplam sabit sermaye yatırımlarındaki gerileme her iki 

dönemde sırasıyla %27.5 ve %24.6 olarak gerçekleşmiştir.
27

 Zaten iç ve dış talepteki gerileme 

üretimi ve dolayısıyla kapasite kullanım oranlarını önemli ölçüde düşürmüştür. Yılın ilk 

dokuz ayında imalat sanayiinde kapasite kullanım oranları %68.3 olarak gerçekleşirken,  

sanayi üretimi Ocak-Ağustos döneminde ortalama %15.9 gerilemiştir. Bu gerilemede tekstil 
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ürünleri, giyim, petrol ürünleri, taş-toprak, ana metal, makine, elektronik ve taşıt alt 

sektörlerindeki üretim azalmaları etkili olmuştur.
28

 Üretimdeki azalmanın sonucunda bu 

işkollarında çalışan çok sayıda kişi işsiz kalmıştır. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarında 

tekrar artış yönünde bir ivme yakalanması büyük ölçüde atıl kapasitelerin üretime 

koşulmasının ardından gerçekleşecektir. 

 

(iii) Net Mal ve Hizmet İhracatı 

2008 yılı Ocak-Eylül döneminde 105.2 milyar dolar olan ihracat, 2009 yılının aynı 

döneminde %30.5 oranında azalarak 73.1 milyar dolara inmiştir. İmalat sanayi ihracatındaki 

gerileme en yüksek oranlarda demir çelikte, mineral yakıt ve yağlarda, kara taşıtlarında ve 

bunların aksam ve parçalarında, metal eşya ve makinede, örme ve örülmemiş giyim eşyasında 

ortaya çıkmaktadır. 
29

  2008 Ocak-Eylül döneminde 163.5 milyar dolar olan ithalat 2009 

yılının aynı döneminde talebin daralmasıyla %38.8 oranında azalarak 100.1 milyar dolara 

inmiştir. 
30

 Bunun sonucunda Ocak-Eylül 2008‟de 45 milyar dolar olan dış ticaret açığı, 

2009‟un aynı döneminde 17 milyar dolar olmuştur. Cari işlemler dengesinin sağlanması 

bakımından dış ticaret açığını kapatacak önemli kalemlerden biri turizmdir. Turizm gelirleri 

2009 Ocak-Eylül döneminde 2008‟in aynı dönemine göre %10.4 azalmış ve 13.3 milyar ABD 

doları olmuştur.
31

 Ayrıca, son yıllarda artan doğrudan yabancı yatırımlar sonucu ülkeden kar 

transferleri giderek artmaktadır. Kar transferleri, önümüzdeki dönem cari işlemler dengesi 

üzerinde açığın artması yönünde etki edecek önemli kalemlerden birini oluşturmaktadır. 

Cari işlemler dengesi açısından imalat sanayiinin üretim ve ihracat yapısı önem 

taşımaktadır ve bu yapının temel özelliği ara malı ve yatırım malları ithalatına olan 

bağımlılığıdır. 2002-2008 döneminde Türkiye‟nin ihraç ürünlerinde kullanılan ithal girdi payı 

64 birimdir, yani ihracatı yapılan ürünün katma değerinin %36‟sı ülke içinde kalmaktadır. 

İhracat içinde yüksek paya sahip olan alt sektörlerde bu oran daha da yükselmektedir. 2008 

yılı itibariyle ithal girdi kullanımı elektronikte yüzde 78, demir çelikte yüzde 74, demir dışı 

metallerde yüzde 70, lastikte yüzde 66, elektrikli makinelerde yüzde 65‟dir. Bu durum iç 

piyasaya yönelik üretim yapan küçük ve orta boy firmaların bir bölümünün fiyat rekabetine 

dayanamayarak kapanmasına ve işsizlik oranlarının artmasına neden olmuştur. 
32

  Krizle 

                                                 
28

 DPT Kasım 2009, s.5-6, 2010 Yılı Programı, s.12 
29

 DPT Kasım 2009, s.8 
30

 Agy, s.10 
31

 Agy. s.12 
32

 MAR 2009, s.13 
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birlikte ithalatın gerilediği koşullarda girdi temini güçleştikçe işletmelerin faaliyeti 

durdurması kaçınılmaz olmaktadır. 

İmalat sanayinin üretim ve ihracat yapısının bir diğer özelliği düşük teknoloji ile 

yapılan üretimin payının göreli yüksekliğidir. 2002-2008  döneminde  üretimin  yarısı düşük 

teknoloji aracılığıyla gerçekleşirken, 2008‟de bu oran %39‟a düşmüş, ortanın altı ve ortanın 

üstü kategorilerindeki teknoloji yoğunluğunun üretim sürecindeki payı artmıştır. Bu gelişme 

ihracatın dağılımına da yansımıştır. Düşük teknolojiye dayalı tekstil, giyim, deri gibi 

sektörlerde Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerle rekabet güçleştikçe  orta 

teknolojili otomotiv, makine, beyaz eşya, ana metal ve petrol ürünlerinin üretim ve ihracattaki 

payı artmaya başlamıştır. Ancak AB ülkeleri ile kıyaslandığında yüksek ve ortanın üstü 

teknoloji sektörlerinin payı düşük kalmaktadır.
33

 Krizle birlikte bu alt sektörlerin ihracatı da 

azalmıştır. 

Türkiye ekonomisinin temel yapısal özelliklerinden biri yurtiçi tasarruf oranlarının 

düşüklüğü ve dış kaynaklara olan bağımlılığıdır. Tasarruf-yatırım dengesi itibarıyla tipik 

görünüm kamu kesimi dengesinin açık, özel kesim dengesinin fazla vermesi ve ortaya çıkan 

gereksinimin dış kaynak girişiyle karşılanmasıdır. Özellikle 32 sayılı Kararın (1989) ardından 

dış kaynak girişi sunulan arbitraj düzeyi ve uluslararası piyasadaki likidite hacmine bağlı 

olarak reel ekonominin gereksinimi üzerinde boyutlara ulaşabilmiştir.  

Kamu kesimi tasarruf-yatırım dengesinde 2001 krizinin ardından verilen yüksek faiz 

dışı fazlalarla açıklar kapanmış ve 2005 yılından itibaren fazla vermeye başlanmıştır. Ancak 

kriz konjonktüründe kamu kesimi dengesi önemli ölçüde bozulmuştur. 
34

 Özellikle vergiler 

2001 krizinden sonra ilk kez 2008 yılının ikinci çeyreğinde %2,6 oranında ve son çeyreğinde 

%10,1 oranında azalmıştır. 2009 yılının ilk çeyreğinde ise vergilerde azalma %22‟ye ulaşmış, 

ikinci çeyreğinde %6,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu da ekonomik faaliyet ve yurt içi talepteki 

daralmanın bir göstergesidir.  2009 yılının Ocak-Ekim döneminde, merkezi yönetim bütçe 

gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında azalarak 175,4 milyar TL olmuştur. 

Buna karşın,  harcamaları ise %21 oranında artarak 218,6 milyar TL seviyesinde 

gerçekleşmiş, bunun sonucunda merkezi yönetim bütçesi 43.2 milyar TL açık vermiştir. 

Merkezi yönetim bütçesi  açığının artışında özellikle ekonomideki daralma sonucu yaşanan 

istihdam kaybının sosyal güvenlik prim gelirlerinin azalmasına yol açması ve bütçe 

transferlerinin artışı da etkili olmuştur. 

                                                 
33

 2010 Programı, s.157-8 
34

 DPT 2009, s.1, 14, 2010 Yılı Programı, s.11 
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Özel kesim tasarruf-yatırım dengesi 1998-2004 döneminde dalgalanmalar göstermekle 

birlikte aralıksız olarak fazla vermiş, 2005 yılından itibaren görülen açık, 2007 yılında milli 

gelirin %4,4‟ü oranında bir büyüklüğe ulaşmış, büyüme oranında görülen azalmaya bağlı 

olarak 2008 yılında %2,7‟ye düşmüştür.
35

 2009 yılında özel tasarruf-yatırım dengesi ise 

yukarıda değinildiği gibi üretim, özel kesim tüketim ve sabit sermaye yatırım 

harcamalarındaki azalmanın etkisiyle fazla vermektedir. Krizle birlikte hem yurt dışı hem yurt 

içi talebin azalmasıyla sanayide azalan üretim ve ihracat sonucu ithalat talebi önemli ölçüde 

gerilemiş olup bunun sonucu dış ticaret açığı küçülmektedir. Yatırım ve ara malları 

ithalatındaki gerileme, ikamesinin yurtiçinden karşılanmasından kaynaklanmayıp özellikle 

ithalata bağımlı ihracat yönelimli imalat sanayiinde düşük bir üretim, gelir ve istihdam 

düzeyinin sonucudur.  

Dış denge açısından bakıldığında dış kaynak girişinin 2003-2008 döneminde 

uygulanan para politikaları ve küresel likidite bolluğunun sonucu önemli ölçüde arttığı 

görülmektedir. Kısa vadeli sermaye girişleri ve özellikle şirketler kesiminin dış borçları 

artarken, yasal-kurumsal düzeydeki  kolaylıklar da doğrudan yabancı sermaye çekmede etkili 

olmuştur.  Ancak finansal krizle birlikte Türkiye‟ye yönelik sermaye girişlerinde ciddi azalma 

söz konusudur. 2008 yılında 35.3 milyar ABD doları olan yabancı sermaye girişi 2009 

Ağustos ayı itibariyle 4 milyar ABD doları çıkışı şeklinde gerçekleşmiştir. Bu azalışta 

yabancıların kısa vadeli finans yatırımlarının gerilemesi kadar yatırım amaçlı doğrudan 

yabancı sermaye girişlerinin gerilemesinin de önemli payı vardır.  2008‟de 15.8 milyar dolar 

olan doğrudan yatırımlar 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 57.6 oranında azalarak 6 milyar dolara inmiştir. Ayrıca kamu ve özel kesimin dış 

dünya ile kredi ve mevduat ilişkisine dair kalemde 2008‟de 24.6 milyar dolar giriş varken, 

Ağustos 2009 itibariyle 9.4 milyar dolar çıkış  görülmektedir. 
36

  2008‟de 278.1 milyar ABD 

doları olan dış borç stoku 2009‟un ilk yarısında gerileme kaydederek 268.6 milyar dolar 

olmuştur. Ancak dış borç stokunun GSYH‟ya 2008‟de %37.5 olan oranı 2009‟un ilk yarısında 

%38.7‟ye çıkmıştır.
37

 

2010-2012 dönemi Orta Vadeli Programın dayandığı makroekonomik modelin 

belirgin olarak kriz öncesi tecrübe edilmiş iktisat politikaları ile bir süreklilik içinde olduğu 

görülmektedir. Halbuki yaşanan kriz, Türkiye ekonomisinin reel ve finansal açıdan dış dünya 

ile ilişkilerinde aşırı bağımlı konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Uluslararası 

                                                 
35

 MAR 2009, s.3 
36

 DPT Kasım 2009,  s.13, 2010 Yılı Programı s.36-37 
37

 2010 Yılı Program s.38 
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işbölümünde konjonktürel dinamiklerin etkisi altında sürüklenen bir ekonomi görünümü 

belirginleşmiştir. 

 

II.3. İşgücü Piyasasında Gelişmeler 

Düşen büyüme hızı, daralan üretim, azalan vergi ve sermaye gelirlerinden oluşan bu 

tablo karşısında,   kuşkusuz işgücü piyasası açısından çok olumsuz etkilerin özellikle yüksek 

oranlı işsizlik ve korunmasız istihdam artışı şeklinde ortaya çıktığını görebiliriz. TÜİK Hane 

Halkı İşgücü Anketleri bu olumsuz etkileri ortaya koymaktadır.  

 

Tablo1: İşgücü Durumu Temmuz 2008-2009 (Bin kişi) 

 Türkiye Kent Kır 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Kurumsal olmayan nüfus 69 754 70 571 48 364 48 760 21 391 21 811 

15 ve daha yukarı yaştaki 

nüfus  50 833 51 714 35 758 36 234 15 075 15 480 

İşgücü  24 587 25 480 16 419 16 756 8 168 8 724 

    İstihdam  22 163 22 213 14 441 14 080 7 722 8 133 

    İşsiz  2 425 3 267 1 978 2 676 447 590 

Kurumsal olmayan nüfus  48,4 49,3 45,9 46,2 54,2 56,4 

İstihdam oranı (%) 43,6 43,0 40,4 38,9 51,2 52,5 

İşsizlik oranı (%) 9,9 12,8 12,0 16,0 5,5 6,8 

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,5 16,3 12,5 16,5 12,4 15,7 

 Genç nüfusta işsizlik oranı 
(1)  

(%) 18,9 23,2 21,9 27,8 12,3 14,2 

İşgücüne dahil olmayanlar  26 246 26 234 19 340 19 478 6 907 6 756 

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus  

 () 2008 Temmuz dönemi sonuçları yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: TÜİK Haber Bülteni Sayı 182,  15 Ekim 2009 

 

 

 

Tablodan çıkan sonuçlardan ilki 2009 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre çalışma çağındaki nüfusun 881 bin kişi artmasıdır. Buna karşılık işgücü 893 bin 

kişi artmıştır.  Kentte istihdam 361 bin kişi gerilerken, kırda istihdam 411 bin kişi artmıştır. 

İstihdam edilenlerin sayısındaki artış 50 bin kişidir. İstihdam artışı kırsal kesimdedir. 

Daha önceki ekonomik krizlerde yaşanan örüntü bu kez de yinelenmiştir. 

İşsiz sayısı 842 bin kişi artarak 2 425 bin kişiden 3 267 bin kişiye çıkmıştır. İşsiz 

sayıları ve işsizlik oranları Türkiye tarihinin en yüksek düzeylerine ulaşmıştır. Bunun 

sonucunda Türkiye genelinde işsizlik oranı %12.8, kentsel işsizlik oranı %16 ve tarım dışı 

işsizlik oranı  ise %16.5 olmuştur. 15-24 yaşındaki genç nüfusun kentteki işsizlik oranı 

%27.8‟dir. Ekonomik  krizin en çarpıcı etkisi işsiz sayılarındaki ve işsizlik oranlarındaki büyük 

artış olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 364 bin kişi artarken, tarım dışı 

sektörlerde çalışan sayısı 314 bin kişi azalmıştır. Kriz nedeniyle işlerini kaybedenlerin bir 

kısmının veya işgücü piyasasına yeni dahil olanların tarım dışı istihdam imkanı bulamaması 

nedeniyle tarımsal istihdama yöneldiği görülmektedir. Bu gelişme son yıllarda tarımda ortaya 

çıkan istihdam azalmasına karşıt olup, Türkiye gibi küçük üreticiliğin yaygın olduğu 

gelişmekte olan bir ülkede tarımın istihdam açısından öneminin göz ardı edilmemesi gereğine 

dikkat çekmektedir.  

  Bu aşamadan itibaren kadınların ve erkeklerin krizden etkilenme biçimlerindeki 

farklılıkları açığa çıkarmak için kadınların ve erkeklerin durumları Türkiye genelinde, kentte 

ve kırda Temmuz 2008 ve Temmuz 2009 itibariyle karşılaştırmalı olarak verilecektir. 
38

 

Türkiye‟de kadınların işgücüne katılım oranlarının çok düşük olduğu ve yıllar 

itibariyle düşme eğilimi gösterdiği bilinmektedir. Bu düşüşün gerisinde kadınların ağırlıkla 

tarımda istihdam edilmesi olgusu vardır. Tarımda istihdamın özellikle son yıllarda hızla 

azalmasıyla birlikte kadınların tarım dışı istihdamda yer alışlarının boyutu bu azalmayı telafi 

edici düzeyde olmaktan çok uzaktır. Tarımdan kopan kadınlar işgücü dışında kalmakta, aynı 

zamanda kentlerdeki kadın nüfus için tarım dışı istihdam imkanları çok sınırlı düzeyde 

bulunmaktadır.  Buna karşılık erkeklerin işgücüne katılım oranları kadınlarınkinden çok daha 

yüksektir. Toplam işgücüne katılım oranının düşüklüğü kadınların işgücüne katılım 

oranlarının düşüklüğüne bağlıdır. Temmuz 2008‟de Türkiye genelinde kadınların %26 olan  

işgücüne katılma oranı, kentlerde %21.3 ve kırda % 36.5‟dir. Kriz koşullarında kadınların 

işgücüne katılım oranları artmıştır. Temmuz 2009‟da kadınların işgücüne katılım oranları 

ülke genelinde %27.6‟ya, kentte %22.4‟e ve kırda %39.4‟e çıkmıştır. En fazla artış kırda 

görülmektedir. Erkeklerin %71-72 civarında olan işgücüne katılım oranlarında Türkiye 

genelinde ve kentte bir değişiklik yoktur, kırda küçük bir artış görülmektedir. 

 Türkiye‟de işgücüne dahil olmayan kadın sayısı yıllar itibariyle düzenli artış 

göstermektedir. 
39

 İşgücüne dahil olmayan kadın sayısı son bir yıl içinde kentte 60 bin kişilik 

bir artış göstermiş buna karşılık kırda 158 bin kişi azalmıştır. Tarımsal istihdamdaki artış 

sonucu tarımda işgücü dışında kalan kadın sayısı gerilemiştir. Erkeklerde ise işgücüne 

dahil olmayanların sayısı kentte 79 bin, kırda 7 bin kişi artmıştır. 

                                                 
38

 Karşılaştırmanın Temmuz 2008 ile Temmuz 2009 arasında yapılmasının nedeni, krizin etkilerinin yılın ikinci 

yarısında belirgin biçimde ortaya çıkması nedeniyle Temmuz 2008‟in başlangıç olarak alınması ve raporun 

yazıldığı sırada mevcut en güncel bilginin 2009‟un Temmuz ayına ilişkin olmasından ötürüdür. 
39

 Bunun nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Toksöz 2007, s.20-21 
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Tablo 2: Toplam Nüfusun Cinsiyete Göre İşgücü Durumu (Bin kişi, 15 yaş)  

 Temmuz 2008 Temmuz 2009 

 Türkiye Kent Kır Türkiye Kent Kır 

Toplam işgücü  24 587 16 419 8 168 25 480 16 756 8 724 

Kadın işgücü 6 729 3 835 2 894 7 263 4 093 3 710 

Erkek işgücü 17 858 12 584 5 274 18 217 12 663 5 554 

Toplam işgücüne 

katılım oranı (%) 

48.4 45.9 54.2 49.3 46.2 56.4 

K adın işgücüne 

katılım oranı (%) 

26.0 21.3 36.5 27.6 22.4 39.4 

Erkek işgücüne 

katılım oranı (%) 

71.6 70.7 73.8 71.8 70.6 74.7 

İşgücüne dahil 

olmayan nüfus 

26 246 19 340 6 907 

 

26 234 19 478 6 756 

İşgücüne dahil 

olmayan kadın 

19 167 14 134 5 033 19 069 14 194 4 875 

İşgücüne dahil 

olmayan erkek 

7 079 5 205 1 874 7 165 5 284 1 881 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, İşgücü İstatistikleri, erişim 30.10.2009 

 

 

 Kadın işgücü artmıştır. Temmuz 2008‟de 6 729 bin kişi olan kadın işgücü Temmuz 

2009‟da 534 bin kişilik artışla 7 263 bin kişiye çıkmıştır. Erkek işgücündeki artış 359 bin 

kişiyle kadın işgücündeki artışın gerisindedir. İşgücünde bulunanlar ya istihdamda yer alırlar 

ya da işsiz olarak iş ararlar. Aşağıdaki tabloda son bir yıllık dönemde istihdamdaki ve 

işsizlikteki gelişmeler görülmektedir. 

 

 
Tablo 3: Toplam Nüfusun Cinsiyete Göre İstihdam ve İşsizlik Durumu (Bin Kişi, 15 yaş)  

 Temmuz 2008 Temmuz 2009 

 Türkiye Kent Kır Türkiye Kent Kır 

Toplam istihdam 22 163 14 441 7 722 22 213 14 080 8 133 

Kadın istihdamı 5 990 3 196 2 793 6 279 3 251 3 028 

Erkek istihdamı 16 173 11 244 4 929 15 935 10 829 5 105 

Toplam istihdam oranı 43.6 40.4 51.2 43.0 38.9 52.5 

Kadın istihdam oranı 23.1 17.8 35.1 23.8 17.8 37.6 

Erkek istihdam oranı 64.9 63.2 68.0 62.8 60.3 68.7 

Toplam işsiz 2 425 1 978 447 3 267 2 676 590 

Kadın işsiz 740 638 101 984 842 142 

Erkek işsiz 1 685 1 339 345 2 283 1 834 449 

Toplam işsizlik oranı 9.9 12.0 5.5 12.8 16.0 6.8 

Tarım dışı toplam işsizlik 

oranı 

12.5 12.5 12.4 16.3 16.5 15.7 

Kadın işsizlik oranı 11.0 16.6 3.8 13.6 20.6 4.5 

Tarım dışı kadın işsizlik oranı 19.1 18.2 20.8 22.4 22.1 24.7 

Erkek işsizlik oranı 9.4 10.6 6.5 12.5 14.5 8.1 

Tarım dışı erkek işsizlik oranı 10.9 10.8 11.2 14.6 14.7 14.0 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, İşgücü İstatistikleri, erişim 30.10.2009 

 

 

 Temmuz 2008‟den Temmuz 2009‟a kadar olan dönemde Türkiye‟de toplam  istihdam 

sadece 50 bin kişi artmıştır. İstihdamdaki artış kadın istihdamındaki artıştan ileri 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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gelmektedir. Kadın istihdamı esas olarak kırda artmıştır. Kadın istihdamındaki 289 bin 

kişilik artışın 55 bin kişisi kentte, 235 bin kişisi kırdadır. Buna karşılık erkek istihdamındaki 

238 bin kişilik gerileme esas olarak kentteki istihdamın 415 bin kişi gerilemesi sonucu ortaya 

çıkmış ve bu gerileme kısmen kırdaki 176 bin kişilik artışla telafi edilmiştir. Kentte işsiz 

kalanların bir kısmının yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak üzere kırsal istihdama 

yöneldiği varsayılabilir.  Bu gelişmeye bağlı olarak kadınların Türkiye genelinde istihdam 

oranı %23.1‟den %23.8‟e çıkarken, erkeklerinki %64.9‟dan %62.8‟e inmiştir. Erkeklerin 

istihdamı gerilerken kadınlarınkinin az da olsa artması istihdamın sektörel yapısıyla 

bağlantılıdır. Öte yandan kadın işsizlerin sayısı 244 bin kişi, erkek işsizlerin sayısı 598 bin 

kişi artmış, işsizlik oranı kadınlarda %13.6‟ya, erkeklerde %12.5‟e çıkmıştır. 

 

II.3.1. İstihdam Durumu 

 Kadınların artan istihdam ve işsizlik sayıları krizlerde gözlenen ek işçi etkisinin 

Türkiye için de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Erkeklerin işsiz kalmasıyla azalan 

hane gelirlerini telafi etmek için giderek daha çok sayıda kadın gelir getirici çalışmaya 

yönelmektedir.  

 

Tablo 4: İstihdamın Sektörel Dağılımı (Bin kişi)  

 Temmuz 2008 Temmuz 2009 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Toplam 22 163 5 990 16 173 22 213 6 279 15 935 

Tarım 5 607 2 780 2 827 5 971 2 933 3 037 

Yüzde 25.3 46.4 17.5 26.9 

 

46.7 19.1 

Sanayi 4 517 827 3 690 4 136 837 3 299 

Yüzde 20.4 13.8 22.8 18.6 13.3 20.7 

İnşaat 1 395 35 1 360 1 404 38 1 366 

Yüzde 6.3 0.6 8.4 6.3 0.6 8.6 

Hizmet 10 644 2 348 8 297 10 704 2 471 8 234 

Yüzde 48.0 39.2 51.3 48.2 39.4 51.7 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, İşgücü İstatistikleri, erişim 30.10.2009 

 

 

Temmuz 2008‟den Temmuz 2009‟a toplam kadın istihdamı 289 bin kişi artmıştır. Bu 

artışın 10 bin kişisi sanayide, 123 bin kişisi hizmetlerde, 153 bin kişisi tarımdadır. Temmuz 

2008‟de istihdamdaki kadınların %46.4‟ü tarımda, %13.8‟i sanayide, %39.2‟si 

hizmetlerdedir. Bu oranlar Temmuz 2009‟da hemen hemen değişmeden kalmıştır. Azalan 

hane gelirine katkı için çalışmaya başlayan kadınlar açısından geleneksel üretim alanı olan 

tarım yine başlıca istihdam alanıdır. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Söz konusu dönemde erkek istihdamı 238 bin kişi azalmıştır. Erkek istihdamındaki 

azalma esas itibariyle sanayide gerçekleşmiştir. Erkek istihdamı sanayide 391 bin kişi, 

hizmetlerde 63 bin kişi azalmıştır. Ekonomik krizin sanayide yol açtığı üretim daralması, 

tekstil ürünleri, konfeksiyon,  petrol ürünleri, taş-toprak, ana metal ve taşıt sanayiini özellikle 

olumsuz etkilenmiştir.  Bu işkollarındaki işgücünün erkek ağırlıklı yapısından ötürü iş 

kayıplarından etkilenenler öncelikle erkekler olmuştur. Çalışanlar arasında kadınların oranının 

görece yüksek olduğu ve üretimin azaldığı hazır giyim işkolunda işsizlikten öncelikle 

kimlerin etkilendiği noktasında daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç vardır.  Kayıtdışı 

çalışmanın çok yaygın olduğu bu işkolunda sağlıklı bir değerlendirme yapmak zordur. Yine 

de sigortalı olarak çalışan erkek ve kadın işçilerin Temmuz 2008-Temmuz 2009 arasındaki 

sayılarının değişimine bakmak bize bu konuda bir fikir verebilir. Temmuz 2008‟de hazır 

giyim işkolunda 249 994 erkek ve 197 656 kadın işçi çalışmaktadır. Temmuz 2009‟de 

erkeklerin sayısı 191 920‟ye ve kadınların sayısı 159 864‟e inmiştir.
40

 Erkek işçilerin sayısı 

%23.2 ve kadın işçilerin sayısı %19.1 oranında azalmıştır. Erkek işçiler işten çıkarmalardan 

kadınlara göre daha yüksek oranda etkilenmiştir. Bu durum erkek işçilerin ücretlerinin 

kadınlara göre göreli yüksek olması durumunda, maliyetleri düşürmek üzere işten 

çıkarmalarda önceliğin onlara verilmesinden ileri gelebilir. 

 Tarım dışı istihdam fırsatlarındaki gerileme erkekleri tarım sektörüne yöneltmiştir. 

Tarımda çalışan erkek sayısı 210 bin kişi artmıştır.  Temmuz 2008‟de erkeklerin %17.5‟i 

tarımda, %22.8‟i sanayide, %8.4‟ü inşaatta ve %51.3‟ü hizmetlerde çalışmaktadır. Temmuz 

2009‟da sanayideki azalma ve tarımdaki artış sonucu hizmetler ve inşaatın payı değişmeden 

kalırken, sanayinin payı 2 puan azalmış, tarımın payı 1.6 puan artmıştır.  

Kriz koşullarında kadınların istihdamının sınırlı düzeyde de olsa arttığı görülmektedir. 

Ancak bu noktada kadınların artan istihdamının hangi koşullarda gerçekleştiği önem 

kazanmaktadır. Dünya deneyimi kadınların azalan aile gelirlerini telafi için işgücü piyasasına 

katılmaları durumunda genelde bulabildikleri işlerin korunmasız, enformel istihdam 

kapsamındaki işler olduğunu göstermektedir. İşlerin niteliğini anlamak için istihdam 

edilenlerin işteki durumuna ve istihdamın kayıtlılık durumuna bakabiliriz.  

                                                 
40

 www.sgk.gov.tr,  SGK İstatistikler 
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Tablo 5: İstihdamın İşteki Duruma Göre Dağılımı (Bin kişi)  

 Temmuz 2008 Temmuz 2009 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Ücretli/yevmiyeli 13 275 2 974 10 301 13 112 3 002 10 110 

İşveren 1 328 81 1 247 1 195 72 1 123 

Kendi hesabına 4 409 635 3 774 4 478 781 3 697 

Ücretsiz aile işçisi 3 151 2 300 851 3 428 2 424 1 003 

Toplam 22 163 5 990 16 173 22 213 6 279 15 935 

Tarım       

Ücretli/yevmiyeli 524 226 298 602 229 373 

İşveren 120 15 105 76 8 68 

Kendi hesabına 2 263 413 1 851 2 338 461 1 877 

Ücretsiz aile işçisi 2 699 2 126 573 2 954 2 235 719 

Toplam 5 607 2 780 2 827 5 971 2 933 3 037 

Tarım dışı       

Ücretli/yevmiyeli 12 751 2 748 10 003 12 510 2 773 9 737 

İşveren 1 207 66 1 142 1 120 64 1 056 

Kendi hesabına 2 145 222 1 923 2 140 320 1 820 

Ücretsiz aile işçisi 453 174 278 474 189 284 

Toplam 16 556 3 210 13 346 16 243 3 346 12 897 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, İşgücü İstatistikleri, erişim 30.10.2009 

 

  

 Temmuz 2008-Temmuz 2009 arasındaki dönemde kadın istihdamındaki 289 bin 

kişilik artışın yalnızca 28 bin kişisi ücretli ve yevmiyeli çalışmadadır.  Bunun 3 bin kişisi 

tarımda, 25 bin kişisi tarım dışındadır. Kadınlar açısından esas istihdam artışı kendi 

hesabına çalışanlar ve ücretsiz aile işçilerindedir. Kendi hesabına çalışan kadın sayısı 146 

bin kişi, ücretsiz aile işçisi kadın sayısı 124 bin kişi artmıştır. Kendi hesabına çalışanların 

sayısı tarımda 48 bin, tarım dışında 98 bin kişi artmıştır. Ücretsiz aile işçileri tarımda 109 bin, 

tarım dışında 6 bin kişi artmıştır. Kadınlar açısından tarımda geleneksel istihdam biçimi olan 

ücretsiz aile işçiliği kriz koşullarında yaygınlaşmıştır. Buna karşılık tarım dışında ücretli 

çalışma artışı çok sınırlı kalırken daha büyük artış kendi hesabına çalışmada görülmektedir. 

Kadınların istihdamı korunmasız istihdam biçimlerinde artmıştır.  

Erkek istihdamı toplam 238 bin kişi gerilemiştir. İstihdam tarım dışında 448 bin kişi 

gerilerken, bunun 266 bin kişisi ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanlar, 86 bin kişisi işverenler 

ve 103 bin kişisi kendi hesabına çalışanlardır. Buna karşılık tarımdaki 210 bin kişilik artışın 

146 bin kişisi ücretsiz aile işçiliğinde ve 75 bini ücretli/yevmiyeli çalışmada gerçekleşmiştir. 

Tarımda kendi hesabına çalışanlarda 26 bin kişiyle sınırlı bir artış varken,  işveren 

konumundaki erkeklerin sayısı 37 bin kişi azalmıştır.  Tarımın tarım dışında işsiz kalan 

erkekler için yeniden bir geçim kaynağı sunduğu ve kırsal nüfus içinde olan ve kentte iş 

bulma umudu kaybolan erkeklerin bir kısmının da ücretsiz aile işçiliğine yönelmek zorunda 

kaldığı görülmektedir.  

http://www.tuik.gov.tr/
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Tarımsal istihdamın düşük verimlilik düzeyinden ötürü azalması gerektiğine dair  

yaklaşımlar yıllardan bu yana tarımsal politikalara yön vermiştir.  Ancak Türkiye gibi büyük 

nüfusa sahip gelişmekte olan bir ülke açısından, tarımın kriz döneminde yarattığı istihdam 

kayıtdışı çalışan ve işsizlik sigortasından yararlanma şansı olmayan geniş kitleler için ciddiye 

alınması gereken bir potansiyeldir. 2009 yılında sanayi ve hizmetler sektöründe ciddi 

daralmalar yaşanırken, tarım sektöründe sınırlı da olsa katma değer artışı yaşanması, 

Türkiye‟de istihdam artışı sağlayacak tarımsal politikalar geliştirilmesinin önemine dikkat 

çekmektedir. 

   

Tablo 6: Esas İşlerinden Dolayı Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlı Olmayanların İşteki 

Duruma Göre Dağılımı (Bin kişi)  

 Temmuz 2008 Temmuz 2009 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Ücretli/yevmiyeli 3 672 814 2 858 3 737 849 2 888 

İşveren 394 26 368 321 21 300 

Kendi hesabına 2 942 582 2 360 3 095 713 2 382 

Ücretsiz aile işçisi 3 032 2 265 767 3 153 2 285 867 

Toplam 10 041 3 687 6 354 10 305 3 868 6 437 

Tarım       

Ücretli/yevmiyeli 485 221 264 550 224 326 

İşveren 88 15 73 50 8 42 

Kendi hesabına 1 742 405 1 337 1 809 447 1 363 

Ücretsiz aile işçisi 2 662 2 117 535 2 792 2 145 647 

Toplam 4 967 2 758 2 209 5 201 2 824 2 377 

Tarım dışı       

Ücretli/yevmiyeli 3 188 594 2 594 3 187 625 2 562 

İşveren 306 11 296 271 13 258 

Kendi hesabına 1 200 177 1 023 1 285 266 1 019 

Ücretsiz aile işçisi 380 148 233 361 140 221 

Toplam 5 074 929 4 145 5 104 1 044 4 060 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, İşgücü İstatistikleri, erişim 30.10.2009 

 

 

Türkiye‟de Temmuz 2008‟de toplam istihdamın %47‟si, sosyal güvenlik kapsamı 

dışındadır. Sorun kendini ağırlıkla tarım sektöründe ortaya koymaktadır: toplam çalışanların 

%88.6‟sı, kadınların %99‟u, erkeklerin %78.1‟i sosyal güvenlikten yoksundur. Bu oranlar 

tarım dışı istihdamda olanlar için %30.6, kadınlarda %29.8, erkeklerde %31.1‟dir.  Tarım dışı 

istihdamdaki en büyük kategori olan ücretli ve yevmiyeli çalışan kadınların %21.6‟sı, 

erkeklerin %25.9‟u kayıtdışıdır. Temmuz 2009‟da kayıtlı olmadan çalışanların sayısı 264 bin 

kişi artmıştır. Bunun 181 bini kadın, 83 bini erkektir. Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı 

olmadan ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan kadınların sayısı bir önceki yıla göre 35 bin kişi 

artarak 814 binden 849 bine çıkmıştır. Bu 35 bin kişilik artışın 31 bin kişisi tarım dışı 

http://www.tuik.gov.tr/
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istihdamdadır.
41

 Kriz koşullarında artan istihdam kayıtdışı istihdamdır. Dolayısıyla 

sanayide veya hizmetlerde çalışmaya yeni başlayanlar için sosyal güvenliğin erişebilir 

olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Dikkat çekici olan kendi hesabına çalışan kadınlardaki 146 bin kişilik artışın 131 

bininin kayıtsız olmasıdır. Bunun 89 bini tarım dışı faaliyette bulunmaktadır. Kendi hesabına 

çalışanların ezici çoğunluğunun sosyal güvenlikten yoksun olduğu Tablo 5 ve 6‟nın 

kıyaslanmasıyla açığa çıkmaktadır. Kendi hesabına çalışan kadınların Temmuz 2008‟de 

%91‟i ve Temmuz 2009‟da %94‟ü kayıtdışıdır.  Dolayısıyla kendi hesabına çalışmaya yeni 

başlayanların da %90‟ı kayıtsızdır. Erkeklerin durumuna bakıldığında kayıtsız çalışma 

oranının Temmuz 2008‟de %62.5, Temmuz 2009‟da %64.4 olması ve kendi hesabına çalışan 

sayısı azalırken kayıtsız çalışan oranının artması, daha çok kişinin kayıtsız çalışmaya geçtiği 

anlamına gelmektedir.  

Esas olarak kentlerde desteklenen ve kadınların istihdam düşüklüğüne bir çözüm 

olarak görülen kadın girişimciliğinin kadınlar açısından sosyal güvenlikten yoksun bir çalışma 

biçimi olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Ücretsiz aile işçileri söz konusu olduğunda bu kategoride çalışanların ezici çoğunluğu 

zaten sosyal güvenlik kapsamı dışındadır. Toplam 2 300 bin ücretsiz aile işçisi kadının 2 265 

bini sosyal güvenliğe sahip değildir. Dolayısıyla bu konumda yeni çalışmaya başlayanlar için 

de aynı durum söz konusudur. 

 

II.3.2. İşsizlik Durumu 

 Temmuz 2008‟den Temmuz 2009‟a toplam işsiz sayılarında ve kentsel işsizlik 

oranlarında ciddi bir artış vardır. Toplam işsiz sayısı 842 bin kişi artarak 3 267 bin kişiye 

ulaşmış, işsizlik oranı  %9.9‟dan %12.8‟e yükselmiştir. Toplam işsizlerin 2 283 bini erkek, 

984 bini kadındır. Erkeklerin işsizlik oranı %12.5 ve kadınların işsizlik oranı %13.6‟dır.  

İşsizlerdeki artışın  143 bin kişisi kırda, 699 bin kişisi kenttedir. Bu sayılar kırda insanların 

günde bir-iki saatlik tarımsal faaliyette bulundukları zaman işsiz olarak kayıtlara geçmemesi 

nedeniyle işsizliğin tarım dışı bir sorun olarak dikkatimizi çekmesine yol açmaktadır. Nitekim 

tarım dışı işsizlik oranları Türkiye genelinde %12.5‟den %16.3‟e çıkmış olup, kent ve kırda 

bu oranlar arasında büyük bir fark yoktur.  
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 Bir önceki Tablo 5‟de ücretli ve yevmiyeli çalışan kadın sayısındaki artış 28 bin kişi olarak verilmiştir. Ancak 

kayıtdışı çalışan ücretli ve yevmiyeli kadın sayısındaki artışın 35 bin kişi olması istatistikler arasında bir 

tutarsızlık yaratmaktadır.   
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Kadınların işsizlik oranları çok yükselmiştir. Kadınların ve erkeklerin işsizlik 

oranları arasındaki büyük fark hem kentsel hem tarım dışı işsizlik oranları itibariyle 

çıkmaktadır. Bir yıl içinde kadın işsiz sayısı 244 bin kişi artmış ve Temmuz 2008‟de %16.6 

olan kentsel kadın işsizlik oranı Temmuz 2009‟da %20.6‟ya çıkmıştır. Aynı dönemde erkek 

işsiz sayısı 598 bin kişi artarak işsizlik oranının %10.6‟dan  %14.5‟e çıkmasına yol açmıştır. 

Her ikisinde de dört puan civarında bir artış olmuştur ancak kadınların işsizlik oranı 

%20.6‟yla erkeklerin %14.5 olan oranından çok daha yüksektir. Bu fark tarım dışı işsizlik 

oranlarında daha da açılmaktadır. Temmuz 2009‟da Türkiye genelinde tarım dışı işsizlik oranı 

kadınlarda %22.4, erkeklerde %14.6‟dır. Erkekler açısından tarım dışı işsizlik oranları kır ve 

kent arasında pek fark göstermezken kadınların tarım dışı işsizliği %24.7 ile kırda en yüksek 

düzeylere varmaktadır. 

 İşsizliğin gerçek boyutlarını kavrayabilmek için resmi işsizlik rakamlarının ötesine 

geçip çalışmaya hazır olan ancak iş aramayanlar ile bir işte çalışsa bile iş aramaya devam 

eden eksik istihdamdakileri de (yetersiz istihdam) hesaba katmak gerekir. Temmuz 2009‟da 

984 bin işsiz kadının yanı sıra 45 bin kişi yetersiz istihdamdadır ve   1 053 bin kadın iş 

aramayıp çalışmaya hazır durumdadır. Bu gruplar dahil edilerek işgücü fazlası yeniden 

hesaplandığında  çıkan oran %24.9‟dur. Bu oran Türkiye genelinde %13.6 olan kadın işsizlik 

oranından çok daha yüksektir. Erkeklerde 2 283 işsizin yanında 347 bin kişi yetersiz 

istihdamdadır. 764 bin kişi de iş aramayıp çalışmaya hazır durumdadır. Bunların katılmasıyla 

hesaplanan işgücü fazlası oranı %18.6‟dır. Bu oran da erkeklerin Türkiye genelinde %12.5 

olan işsizlik oranından çok daha yüksektir. 

 

Tablo 7: İşsizlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Bin kişi) 

 Temmuz 2008 Temmuz 2009 
 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Okur-yazar olmayanlar 55 18 37 74 16 58 

İşsizlik oranı 4.9 2.3 10.9 6.3 2.0 15.3 

Lise altı eğitimliler 1 344 266 1 077 1 861 382 1 479 

İşsizlik oranı 9.3 7.8 9.7 12.2 10.2 12.9 

Lise ve dengi meslek 621 243 378 872 343 528 

İşsizlik oranı 11.4 19.2 9.1 16.1 26.0 12.9 

Yüksek öğretim 404 212 193 459 243 217 

İşsizlik oranı 11.5 16.7 8.6 12.5 17.6 9.4 

Toplam işsiz 2 425 740 1 685 3 267 984 2 283 

İşsizlik oranı 9.9 11.0 9.4 12.8 13.6 12.5 

 Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr, İşgücü İstatistikleri, erişim 30.10.2009 

 

  

İşsizlik kadınlar için esas olarak lise ve dengi meslek okulu mezunlarının 

işsizliğidir. Temmuz 2008‟de %19.2 olan işsizlik oranları Temmuz 2009‟a %26‟ya çıkmıştır. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Yüksek öğretim mezunlarının işsizlik oranları da %16.7‟den %17.6‟ya çıkmıştır. Kadınlar 

sosyo-kültürel nedenler sonucu esas olarak lise eğitimi ve sonrasında işgücü piyasasına 

çıkarak iş aramaya başladıkları için bu oranların yüksek olduğunu düşünebiliriz. Ancak 

2008‟den 2009‟a oranlardaki yükselme kriz koşullarında lise ve üstü eğitimli kadınların iş 

bulma imkanlarının azaldığına işaret etmektedir. Lise altı eğitimli kadınlarda da işsiz 

sayılarında ve işsizlik oranında ciddi artış söz konusudur. Ek işçi etkisi nedeniyle kriz 

koşullarında farklı eğitim düzeylerinden çok daha fazla sayıda kadın işgücü piyasasına 

katılmakta ve iş aramaktadır. Erkekler açısından da işsizlik oranları 2008‟den 2009‟a artış 

göstermekle birlikte lise altı eğitimliler ile lise ve dengi okul mezunları arasında önemli 

farklılık söz konusu değildir. 

 

II.3.3.  İŞKUR’a Kayıtlı İşsizler 

 İşsizlikteki artışın bir yansıması İŞKUR‟a başvuran işsiz sayılarındaki artıştır. 

Temmuz 2009‟da kuruma kayıtlı 1 572 bin işsiz, aynı ayda HHİA‟ne göre 3 267 bin kişi olan 

işsiz sayısının yaklaşık yarısıdır. Kuruma işsiz olarak başvuranların sayısı Ekim 2008‟den 

itibaren hızlı bir artış göstermiş ve Eylül 2009‟da 1 626 bin kişiye çıkmıştır. Kurumdan 

işsizlik ödeneği alanların sayısı Kasım 2009‟dan itibaren hızlı şekilde artmaya başlamıştır. Bu 

tarihte 165 076 kişi ödenekten yararlanırken, sayıları Nisan 2009‟da 317 860 kişi ile en 

yüksek noktaya çıkmıştır. Mayıs 2009‟dan itibaren işsizlik ödeneği alanları sayısı tedricen 

azalmaktadır. 
42

 

İŞKUR’a iş için başvuranlar arasında kadınların oranı artmaktadır. 2008 yılında 

iş isteği ile kuruma başvuran 1 275 674 kişinin 347 538‟ini (%27.2)  kadınlar oluşturmaktadır. 

Eylül 2009 itibariyle kuruma iş için başvuran 1 095 397 kişinin 380 619‟u (%34.7) kadındır. 

Bu durum kentlerde kadın işsizliğinin yüksek oranıyla ilişkilendirilebilir.  

2008 yılında kurum tarafından 109 595 kişi işe yerleştirilmiş olup, bunun 25 011‟i 

(%22.8)  kadındır.  Kriz nedeniyle 2008 yılında alınan açık iş sayıları 2007‟ye göre azalmış, 

azalma 2009 yılı içinde devam etmiştir. Eylül 2009 sonuna kadar 74 992 kişi işe 

yerleştirilebilmiş olup, bunun 16 368‟i  (%21.8) kadındır.
43

 Kadınların işe yerleştirilme 

oranları işsizler arasındaki oranlarından daha düşüktür. Bu durum gelen açık işlerin hangi 

işkollarına ait olduğu, işlerin niteliği ve o işlerde hangi cinsiyetin çalışmasının uygun 

görüldüğüne dair toplumsal kabullerin varlığıyla ilişkili olabilir. Kadın işgücüne talebin düşük 
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olması durumunda kadınlar işe yerleştirme hizmetlerinden erkeklere kıyasla daha az 

yararlanabilmektedir.  
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III. Hükümetin  Kriz Döneminde İstihdamı Korumaya ve İşsizliği Önlemeye Yönelik  

Önlemleri 

III.1. Kanunlar ve Kararnameler 

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin finans piyasalarında ortaya çıkan krizin 

gelişmekte olan ülkelere etkileri 2008 yılının son çeyreğinde belirgin hale gelmiştir. 15 Mayıs 

2008‟de kabul edilen 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun krizin etkilerinin hissedilmediği bir dönemde Türkiye‟de genel olarak 

istihdam artışını ve işgücünün nitelik düzeyinin yükseltilmesini hedefleyen bir düzenleme 

olarak değerlendirilebilir.  

- Kanun, sosyal tarafların ortak eleştiri konularından olan sosyal sigorta primlerinin 

yüksekliği sorunu karşısında sigorta primi işveren hissesinin beş puanlık tutarının 1 Ekim 

2008‟den itibaren Hazire tarafından karşılanmasını öngören bir düzenleme getirmektedir.   

-Bir diğer düzenleme işgücü piyasasının dezavantajlı grupları arasında yer alan kadın 

ve gençlerin istihdamını teşvike yöneliktir.  Buna göre yasanın yürürlüğe girişini izleyen bir 

yıl boyunca mevcut istihdama ilave olarak işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki 

gençlere ait işveren sigorta primi 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır.  

-İŞKUR‟a kayıtlı işsizlerin iş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, işgücü 

uyum ve toplum yararına çalışma hizmetleri gibi hizmetlerden sigortalı işsizler gibi  

yararlanması öngörülmüş ve bu kapsamda yapılacak giderlerin İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanmasına dair bir hüküm  konmuştur.  

- Kadın çalışanları ilgilendiren bir düzenleme, kreş ve emzirme odası açma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesinde işverenlere hizmet alımı  imkanının sağlanmasıdır.  

- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarını iyileştirmiş, işsizlik ödeneği miktarı %11 

oranında artırılmıştır.
44

 

28.2.2009‟da Resmi Gazetede yayınlanan 5838 sayılı Kanun ile kadınların ve 18-29 

yaş arası gençlerin istihdamını teşvik amacıyla 5763 sayılı kanunla getirilen teşvikin süresi 1 

yıl daha (26 Mayıs 2010‟a kadar) uzatılmıştır. Kanun kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanmanın koşullarını kolaylaştırmış ve yararlanma süresinin üst sınırı üç aydan altı aya 

çıkarılmış, ödenek miktarı %50 artırılmıştır. 

Hükümetin yeni yatırım teşvik, istihdam ve kredi garanti desteği paketi 4 Haziran 

2009 tarihli bir basın toplantısıyla açıklanmıştır. Aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi 
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paketinde toplum yararına çalışma programının  (TYÇP) uygulamaya sokulacağı, işsizlik 

sigortasından finanse edilen bu programla 120 bin işsize doğrudan istihdam sağlanacağı 

Başbakan tarafından açıklanmıştır. Bu kapsamda okul, hastane ve sağlık kurumlarındaki 

bakım ve onarım işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı ve 

park-bahçe düzenlemesinde kısa süreli geçici istihdam amaçlı çalışmaya olanak sağlayan 

programlar geliştirilecektir. 200 bin işsize eğitim verilecek, ulaşılacak işsiz sayısı 500 bin kişi 

olacaktır. Mesleki becerilerin geliştirilmesi için KOSGEB‟le ortak verilecek girişimcilik 

kurslarına katılacaklara günlük 15 TL ödeme yapılacaktır. Program kapsamında 10 bin kişiye 

girişimcilik eğitim verilmesi hedeflenmektedir. İşbaşı eğitimleri çerçevesindeki stajlar 

desteklenecek, stajyerlere 6 aya kadar günlük 15 TL ödeme yapılacaktır. 
45

 

Basın toplantısında açıklanan düzenlemelerin bir kısmı 18 Ağustos 2009 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5921 sayılı Kanunda yer almıştır. Buna göre ile 

işsizlik ödeneği alan kişilerin 1.10.2009 tarihinden itibaren işe alınması halinde işçi ve işveren 

sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primlerinin kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür. Kanunla getirilen bir diğer düzenleme ile 

Nisan 2009‟da bildirilen sigortalı sayılarına ek olarak 31.12.2009 tarihine kadar işe alınacak 

işsizlerin prime esas alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren 

hissesine ait tutarın 6 ay İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 
46

 

Krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği bir dönemde, 16 Temmuz 2009‟da Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

yatırımlar için yeni bir teşvik sistemi getirilmiştir. Amaçlar arasında tasarrufları katma değeri 

yüksek yatırımlara yönlendirerek üretim ve istihdamı artırmak, teknoloji, araştırma-geliştirme 

içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, bölgesel farklılıkları gidermek 

sayılmaktadır. Türkiye sosyo-ekonomik  gelişmişlik düzeyi itibariyle dört bölgeye ayrılmakta 

ve getirilen teşvik önlemlerinin bu esasa göre dağıtılması öngörülmektedir. Gelişmişten az 

gelişmişe doğru artırılan teşvik öğeleri arasında vergi indirimleri, KDV istisnası, gümrük 

vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, taşınma 

desteği yer almaktadır. Bu önlemlerin büyük kısmı daha önceki teşvik düzenlemelerinde 

mevcut olsa da, gelir ve kurumlar vergisi indirimleri ile taşınma desteği yenidir. Teşvik 

unsurları bölgesel ve sektörel bazda farklılaştırılarak verilmektedir. Desteklenecek yatırımlar 

için bölgeler göre değişen ölçek büyüklükleri getirilmiştir. Gelişme potansiyeli taşıdığı 
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düşünülen 12 sektörde yapılacak büyük proje yatırımları için daha yüksek oranda teşvikler 

öngörülmüştür. Taşınma desteği tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri mamulleri 

sektöründe üretim tesislerini en az gelişmiş bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine 

taşıyacak ve en az 50 kişilik istihdam sağlayacak işletmelere sunulmaktadır. 
47

 5921 sayılı 

kanun ile teşvik edilen yatırımlarda istihdam edilecek işçilerin sigorta primlerinin işveren 

hissesinin tamamının belirli bir sürece Hazinece karşılanması öngörülmektedir.
48

 

Teşvik uygulamalarının üretim ve istihdam üzerindeki etkilerini ancak 2010 yılından 

itibaren değerlendirmek mümkün olabilecektir. 

 

III.2. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Çalışanların Durumu  

 Hükümetin aldığı önlemler esas itibariyle bir hizmet akdi ile sosyal güvenlik 

kurumuna kayıtlı olarak çalışmayı teşvike yöneliktir. Bu nedenle SGK kapsamında 

çalışanların  durumuna daha yakından bakmakta yarar vardır. 2008 yılında sosyal güvenlik 

kapsamında çalışan sigortalıların aylar itibariyle hareketine bakıldığında, bağımsız çalışan 

sigortalı sayılarının çok ufak değişimler gösterirken kamu çalışanı sigortalı sayılarının hiç 

değişmeden kaldığı görülmektedir. Buna karşılık hizmet akdi ile çalışan sigortalıların sayıları 

Nisan 2008‟de ciddi bir artış göstermiş, Mayıs 2008‟den itibaren düşerek zamanla Mart 2008 

düzeyine yaklaşmıştır. Mart 2008‟de 8 704 188 olan sigortalı sayısı Nisan 2008‟de 10 097 

779‟a çıkmıştır. Bu artış yeni sosyal güvenlik yasası yürürlüğe girmeden önce eski yasaya tabi 

olmak isteyenlerin sigortalı bir işe girmesi veya girmiş görünmesi ve sonrasında bu işten 

çıkmasıyla ilintilidir. Mayıs 2008‟den itibaren sigortalı sayıları giderek azalmış ve Aralık 

2008‟de 8 802 989‟a düşmüştür. 

 
Tablo 8: Hizmet akdi ile çalışan sigortalı sayıları 

 Temmuz 2008 Aralık 2008 Temmuz 2009 

Erkek 7 133 431 6 774 527 6 929 944 

Kadın  2 054 574 2 028 462 2 083 405 

Toplam 9 188 005 8 802 989 9 013 349 

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler (erişim 20.11.2009) 

 
 

5763 sayılı kanun Temmuz 2008‟de yürürlüğe girmiştir. Kanunun kadın işçilerin 

istihdamını teşvik eden düzenlemesinin ne ölçüde etkili olduğunu görmek için sigortalı kadın 

sayılarındaki değişime bakılabilir. Bu tarihte toplam 9 188 005 sigortalının 2 054 574‟ü 

kadındır (%22.4). Aralık 2008‟de aradan geçen altı ayda krizin olumsuz etkileri sonucu 

sigortalı sayıları azalmış ve toplam sigortalı sayısı 8 802 989‟a inmiştir. Sigortalı kadınların 
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sayısında 26 112 kişilik bir azalma varken, sigortalı erkeklerin sayısındaki azalma 358 904 

kişiyle çok daha fazladır. Bu duruma yol açan nedenlerden biri, sigortalı olarak çalışan 

kadınların daha çok hizmet sektörü işyerlerinde olması ve bu işyerlerinin krizden imalat 

sanayiine kıyasla daha az etkilenmesi olabilir. Bunun sonucunda sigortalılar arasında 

kadınların oranı hafif bir artışla %23‟e çıkmıştır. Temmuz 2009‟a gelindiğinde sigortalı kadın 

sayısında Aralık ayına göre ortaya çıkan 54 943 kişilik artış sonucu Temmuz 2008‟deki 

sigortalı kadın sayısı 28 831 kişi aşılmıştır. Sigortalı erkek sayıları Temmuz 2009‟da Aralık 

2008‟e göre 155 417 kişi artmış olmasına karşın Temmuz 2008‟e kıyasla 203 487 kişi azdır. 

Temmuz 2009 itibariyle sigortalı kadınların oranı %23.1‟le aynı düzeyini korumuştur. 

Yasanın kadın istihdamına ne ölçüde pozitif katkıda bulunduğunu kriz koşullarında 

değerlendirmek zordur. Böylesi bir değerlendirmenin ekonominin genişleme döneminde 

kadın ve erkeklerin istihdam oranlarındaki artış hızı karşılaştırılarak ve işyerlerinin istihdam 

pratiklerine ışık tutan araştırmalar aracılığıyla yapılması anlamlı olacaktır. 

 

III.3. 2010 Yılı Programı
49

 

2010 yılı programında yıl içinde uygulanması öngörülen makro ekonomik politikalar 

ele alınmakta ve küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidererek 

ekonominin yeniden büyüme  sürecine sokulması ve istihdamın artırılması programın temel 

amaçları arasında sayılmaktadır. Programda 2009 yılı içinde GSYH‟nın %6 oranında 

küçüleceği tahmini yapılmakta, 2010 yılı için ise %3.5 büyüme öngörülmektedir.
50

 

 Programın istihdam, eğitim ve yoksullukla mücadele ile ilgili makro ekonomik 

politikaları toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirilmiştir. “İstihdamın Artırılması” 

başlığı altında yükselen işsizlik oranlarına dikkat çekilerek, bu oranların yüksek olmasında 

kriz nedeniyle işten çıkarılanlarla birlikte önceden ev işleriyle meşgul olan kadınların iş 

aramaya başlamasının etkili olduğu belirtilmiştir. Krizin Türkiye işgücü piyasasında yarattığı 

en önemli etkinin kadınların yeniden iş aramaya başlamaları ve işgücü piyasasına daha fazla 

dahil olmaları olduğu ifade edilmiştir. 
51

  Bu başlık altında yer alan temel amaçlar ve 

hedeflerde istihdam odaklı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde işsizliğin azaltılması ve işgücü 

piyasasının etkinleştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmektedir. “Esneklik ile güvence 

arasındaki dengenin sağlandığı, verimliliği esas alan ücret sisteminin oluşturulduğu, 
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teknolojik gelişme ve değişime uyum sağlayabilecek istihdam olanakları ile herkese, başta 

cinsiyete dayalı eşitlik olmak üzere, eşit hak ve fırsatların sunulduğu etkin bir işgücü piyasası 

oluşturulacaktır.” denmektedir. Politika öncelikleri ve tedbirler arasında işgücü piyasasını 

etkinleştirmek için  1)Ulusal istihdam stratejisi ve eylem planı oluşturulması 2)Toplu iş 

hukuku alanında uluslar arası norm ve standartlar doğrultusunda 2821 ve 2822 sayılı 

Kanunlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, 3) Sosyal diyalog mekanizmalarının etkinliğini 

artırmak için Ekonomik ve Sosyal Konseyin yeniden yapılandırılması 4) İş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanması sayılmaktadır. 
52

 Kuşkusuz temel 

amaçlar arasında cinsiyete dayalı eşitlik temelinde eşit hak ve fırsatların sunulduğu bir işgücü 

piyasasından söz edilmesi çok önemlidir. Ancak öncelikler ve tedbirler arasında yer alan 

ulusal istihdam stratejisi ve eylem planının oluşturulmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

gözetileceğinin  açık bir biçimde ifade edilmemiş olması bir eksikliktir.  

“Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması” başlığı altında Türkiye‟de  15-

29 yaş arası gençlerden istihdamda ve eğitimde yer almayanların oranının OECD ülkelerine 

göre oldukça yüksek olduğu belirtilmekte ve kadınlarda eğitim ve istihdamın dışında kalma 

durumunun erkeklere göre daha kalıcı olduğu eklenmektedir. Ancak politika öncelikleri ve 

tedbirler altında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir madde yoktur.
53

 

 “Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi” başlığı altında yer alan politika öncelikleri 

ve tedbirleri altında ilk kez istihdam bağlamında kadınlara ilişkin somut bir tedbir 

bulunmaktadır. Tedbir 166 “Başta işgücü piyasasına girişte zorlukla karşılaşanlar ve kriz 

nedeniyle işten çıkarılanlar olmak üzere bireylerin aktif işgücü programlarına erişimleri 

artırılacaktır.” demektedir.  Tedbirden sorumlu kuruluş İŞKUR olup, yapılacak işlem ve 

açıklama şöyle açıklanmaktadır: “Gençler, kadınlar, uzun süreli işsizler, özürlüler, eski 

hükümlüler ve kriz nedeniyle işten çıkarılanlar başta olmak üzere, bireylere niteliklerine 

uygun becerilerin kazandırılması, iş bulmalarının ve iş kurmalarının kolaylaştırılması 

amacıyla bu kesimlere iş arama ve mesleki yönlendirme hizmetleri ile teorik ve işbaşı 

eğitimleri bileşenlerinin bir arada verildiği aktif işgücü programları yaygınlaştırılacaktır.”
54

 

 “Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele” başlığı 

altında özellikle tarım sektörü ile geçici ve güvencesi olmayan işlerde çalışanların, eğitimsiz 

bireylerin, kadınların, çocukların, yaşlıların ve özürlülerin genel olarak gelir dağılımından en 

düşük payı aldığı, sosyal dışlanma ve yoksulluk riskine en yoğun biçimde maruz kaldığı 
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belirtilmektedir. “Kırda yaşayanlar, okur-yazar olmayanlar, ataerkil veya geniş ailede 

yaşayanlar, tarım sektöründe çalışanlar, ücretsiz aile işçisi ve yevmiyeli çalışanlar arasında 

yoksulluk en fazla görülmektedir” denmektedir.
55

  Burada doğrudan kadınlar 

tanımlanmaktadır.  

Yoksulluğa karşı mücadelede getirilen Tedbir 203‟e göre “Çalışabilir durumdaki 

yoksul kişilerin işgücüne katılımını artırmaya yönelik özel programlar geliştirilecektir.”  

Tedbir 204‟e göre “Kayıtlı çalışan kesimin yoksulluk riskinin azaltılması ve asgari yaşam 

standartlarına ulaşmalarının kolaylaştırılmasına yönelik programlar geliştirilecektir.” Ancak 

her iki tedbirde de yoksulluktan en çok etkilenen kadınlar için bir vurgu yoktur. Kadınlara 

ilişkin olan Tedbir 202: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planının etkin şekilde 

uygulanması için toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim programları düzenlenmesini, 

Tedbir 208: Kadınlara karşı aile içi şiddetle mücadelede Ulusal Eylem Planının etkin bir 

şekilde uygulanmasını içermektedir. Kuşkusuz bu tedbirler çok önemlidir ancak kadınların 

ekonomik açıdan güçlendirilmesine ilişkin değildir. 

 2010 yılı programı kadınların eğitimde ve işgücü piyasasındaki eşitsiz konumuna, 

yoksulluktan daha çok mağdur olmasına ilişkin saptamalarda bulunmaktadır. Ancak bu 

eşitsizliklerin aşılmasına politika öncelikleri ve tedbirleri içinde yer vermemekte, eşitsizlikle 

mücadeleden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlamamakta, uygulama için somut hedefler 

belirlememekte ve amaçların gerçekleşme düzeyinin denetimi ve değerlendirilmesinin nasıl 

ve kim tarafından yapılacağını açığa kavuşturmamaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta 

Vadeli Program ve Yıllık Programlar için dile getirilen bu eleştiri 2010 Yılı Programı için de 

geçerliliğini korumaktadır.
56

 

 

III.4. Aktif İstihdam Politikaları 

2010 Programında da belirtildiği gibi işsizlere yönelik aktif istihdam politikaları içinde 

özellikle istihdamında güçlük çekilen grupların istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve 

mesleki rehabilitasyon hizmetleri çok önemlidir. İŞKUR‟un yürüttüğü işgücü yetiştirme 

kursları aracılığıyla dezavantajlı gruplar arasında görülen kadınların da işgücü piyasasında 

ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilerek istihdam edilebilirliklerini artırmak 

hedeflenmektedir. 5763 sayılı Kanunla İŞKUR‟a kayıtlı işsizlerin sunulan hizmetlerden 

sigortalı işsizler gibi yararlanması öngörülmüş ve bu kapsamda yapılacak giderlerin İşsizlik 
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Sigortası Fonundan karşılanmasına dair bir hüküm getirilmiştir. Böylece 2008‟de 35 602 bin 

lira olan harcama tutarı 13.10 2009 itibariyle 144 736 bin liraya çıkmıştır.
57

 

2008 yılında İŞKUR tarafından düzenlenen toplam 1 806 adet kursa 31 927 kişi 

katılmıştır. Bunların 11 341‟i kadındır. Kadınlar kursiyerler arasındaki %35.6 olan oranları 

işsizler arasındaki %27.2 oranlarından yüksektir.  

 

Tablo 9: 2008 Yılında Düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kursları (İYK) 

 2008 Ocak-Ekim 2009 

 Kurs 

sayısı 

Erkek Kadın Toplam Kurs 

sayısı 

Erkek Kadın Toplam 

Hükümlülere Yönelik 303 3 918 124 4 042 270 3 484 116 3 600 

İYK  (İstihdam 

Garantili) 

347 5 302 3 133 8 435 724 8 175 8 126 16 301 

İYK  (Genel) 21 199 221 420 3 890 42 591 39 138 81 729 

İYK(İşsizlik Sigortası 

Kapsamında) 

3 28 2 30 22 200 170 370 

İYK-Kendi İşini Kur. 

Yönelik 

259 1 462 2 937 4 399 304 2 490 4 165 6 655 

İYK/TYÇP     1 383 29 411 12 545 41 956 

İşsizlik Sigortası 

Meslek Değiştirme 

56 661 465 1 126     

İşsizlik Sigortası 

Meslek Edindirme 

320 3 794 1 081 4 875 1 7 6 13 

İşsizlik Sigortası 

Meslek Geliştirme 

11 103 53 156     

ÖSDP 211 2 314 1814 4 128     

ÖSDP TYÇP 14 132 7 139     

GAP II     486 5 490 5 697 11 187 

GAP II TYÇP     13 696 118 814 

Özürlü kursları 261 2 673 1 504 4 177 155 1 269 607 1 876 

Hibe Projeleri     375 5 634 4 438 10 072 

Toplam 1 806 20 586 11 341 31 927 7 623 99 447 75 126 174 573 

Kaynak: İŞKUR İstatistik Yıllığı, 2008, s.103, İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı 

 

 

 2009 yılında tabloda yer alan kursların dışında açılan başka bazı kurslarla toplam kurs 

sayısı 7 914‟e ve kursiyer sayısı 175 987‟ye çıkmıştır. Bunun 75 636‟sı kadındır. 2008 yılına 

göre erkeklerin sayısı 4.8 kat, kadınların sayısı 6.6 kat artmıştır. Böylece kadınların oranı 

%35.6‟dan %43.0‟e çıkmıştır. İşgücü piyasasında dezavantajlı gruplar arasında sayılan 

gençlerin, uzun süreli işsizlerin, özürlülerin de yarısının kadın olduğu düşünüldüğünde ve 

kadınların erkeklere kıyasla çok daha yüksek olan işsizlik oranları göz önüne alındığında bu, 

olumlu ve yerinde bir gelişmedir.  İşgücü piyasasındaki eşitsizlikler karşısında 2010 

programında görev verilen tek kurumun İŞKUR olduğu düşünüldüğünde kadınların oranını 

daha da yükseltecek çalışmalara ihtiyaç olduğu  açıktır. 
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 Kadınların ağırlıkla hangi mesleklerde kurslara katıldığına bakıldığında, dikiş 

makinesi operatörü, el ve makine dikişçisi, bilgisayarlı muhasebe elemanı, bilgisayar 

operatörü, bilgisayar işletmeni, satış elemanı, büro memuru gibi mesleklerde ağırlıkla eğitim 

aldıkları görülmektedir. Kurslara katılan 11 341 kadının %31.4‟ü bu mesleklerdedir. 

Açılan kurslar içinde en büyük pay işgücü yetiştirme kurslarına aittir ve 3 888 kursa 

81 668 kişi katılmıştır. İkinci sırada 1 390 kurs ve 42 571 katılımcıyla TYÇP gelmektedir. 
58

 

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde düzenlenen toplum yararına çalışma 

programlarından (TYÇP)  kadınların işsizler arasındaki oranlarına uygun şekilde 

yararlandırılması toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi bakımından çok önemlidir.  

 

III.5. Pasif İstihdam Politikaları 

1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında ilk ödemeler 

2002 yılında başlamıştır. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 

gün prim ödeyerek, son 120 günü kesintisiz çalışmış olan ve kendi isteği dışında işini 

kaybedenler işsizlik sigortasından yararlanmaktadır. İşsizlik sigortasından yararlananların 

sayıları yıllar itibariyle artış göstermekte olup, esas artış 2008 ve 2009 yıllarındadır. 2008‟de 

331 894 ve 30 Eylül 2009 itibariyle 379 220 kişi işsizlik ödeneği almıştır.
59

 İşsizlik 

ödeneğinden yararlananların cinsiyete göre dağılımı noktasında elimizde veri yoktur. 

Kriz koşullarında kısa çalışma ödeneği uygulaması yaygınlaşmıştır. İşyerindeki 

haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinin 

faaliyetlerini geçici olarak durdurması durumunda Bakanlığın onayladığı durumlarda işçilere 

işsizlik ödeneği miktarında kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 5838 sayılı Kanunun getirdiği 

düzenlemelerle kısa çalışma süresi ve ödenek miktarı artırılmıştır. Buna göre 2009 yılında 150 

230 kişiye kısa çalışma ödeneği ödenmiştir.
60

 

  

III.6. İŞKUR Tarafından Yürütülen Projeler 

 İŞKUR, AB‟nin “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)”nın bileşenlerinden biri 

olan İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamında “Kadınların İşgücü Piyasasına 

Girişlerine Destek Projesi”ni 2009-2010 yıllarında (12 NUTS II bölgesinde yer alan) 43 ilde 

yürütmektedir. Kadınların işgücüne katılımını teşvik etmeyi ve istihdamlarını artırmayı 

hedefleyen projede,  kurumsal kapasitenin geliştirilmesi de hedefler arasındadır. Hibe 
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Programı Teklif Çağrısı kapsamında alınan proje tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra 

proje süresince toplam 2600 kadına girişimcilik eğitimi, 780 kadına çocuk/yaşlı bakımı 

eğitimi verilmesi, 7 800 kadına istihdam garantili kurslar düzenlenmesi, 11 700 kadına kariyer 

danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri verilmesi öngörülmüştür. Kadınlara yönelik eğitimlerin 

yanı sıra kadınların işgücü piyasasına girişlerinde söz sahibi olan bireylerin (işverenler de 

dahil olmak üzere eş, baba, kayınvalide vb.), kadın istihdamına ilişkin önyargılarının 

giderilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla eğitilmesi de amaçlar 

arasındadır.
 61

 

 İŞKUR tarafından Ocak 2009-Mart 2010 arasında yürütülen bir diğer proje 

“Türkiye‟de Kadınlar İçin İnsana Yakışır İş İmkanları Sağlanması Yoluyla Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları 

Projesi”dir. ILO‟yla ortak yürütülen projenin hedef grubu Gaziantep, Konya, Ankara illerinde 

İŞKUR İl Müdürlüklerine kayıtlı 18-29 yaş grubundaki genç kadınlardır. Kadın istihdamının 

artışına katkıda bulunmayı hedefleyen projede kadınlara verilen mesleki eğitim kurslarına 

Kadının İnsan Hakları Eğitimi modülü de eklenmiştir. 

 İŞKUR ile British Council işbirliğinde Mart 2009-Mart 2010 arasında yürütülen 

“Kadın İstihdamının Geliştirilmesine Yönelik Strateji Geliştirme Projesi” kurumun kadınların 

istihdama katılımını artırmaya yönelik stratejiler geliştirme kapasitesini artırmaya yöneliktir.
62

 

 Kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik bir diğer proje İŞKUR‟un kadın istihdamını 

artırmak için daha etkili kamu istihdam hizmeti sunmasını desteklemek üzere  2010-2011‟de 

uygulanacak olan “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu”dur.
63

 

 Doğrudan kadınları hedefleyen projelerin yanı sıra genç istihdamını artırmayı 

hedefleyen projeler de işsizliğin en yüksek oranlara ulaştığı genç kadınları istihdama daha 

fazla katmayı amaçları arasına almak durumundadır. Nitekim ILO ile İŞKUR‟un  Kasım 

2008-Aralık 2009 tarihleri arasında ortak yürüttüğü “Herkes İçin İnsana Yakışır İş: 

Antalya‟da Gençlik İstihdam Programı”  1200 genç kadın ve erkeğin hizmetlerden 

yararlanacağını belirterek bu amacını açık biçimde dile getirmektedir.
64

 

 IPA Hibe Programı kapsamında İŞKUR tarafından yürütülen “Genç İstihdamının 

Artırılması Operasyonu” 2009-2011 arasında 12 NUTS II bölgesinde gençlerin istihdam 

edilebilirliklerinin artırılması için değişik illerde çeşitli mesleklerde girişimcilik eğitimleri 

düzenlenmesini, kendi işlerini kurmaları yönünde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
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verilmesini, mesleki yeterliliklerinin artırılmasını, çıraklık programlarından yararlananların 

sayılarının artırılmasını hedeflemektedir.
65

 Kuşkusuz bu projenin hedef kitlesi içinde genç 

kadınların da yaygın biçimde yer almasına özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 Bütün bu projeler kadınların işgücüne katılımlarının artırılması, kadın işsizliğinin 

azaltılması ve istihdam edilebilirliklerinin sağlanması bakımından kamu sektöründe 

İŞKUR‟un büyük sorumluluk taşıdığını göstermektedir. 

 

III.7. Sosyal Tarafların Krize İlişkin Çözüm Önerileri 

TİSK kriz karşısında işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve işçi çıkarmamaları 

için çözümü esnekliğin etkinleştirilmesinde görmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun çalışma 

sürelerin esnekleştirilmesine imkan sağlayan düzenlemelerinin yetersiz kaldığı ve 

uygulamaya pek az katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Güvenceli esneklik düzenlemeleri 

altında asıl işveren – alt işveren ilişkilerinin, belirli süreli iş sözleşmelerinin, geçici 

(dönemsel) iş ilişkisinin, yıllık ücretli izinlerin toplu kullanımının, ücretsiz izin 

kullandırılmasının, denkleştirme sürelerinin, telafi çalışmasının ve kısa çalışma 

müesseselerinin günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesiyle, istihdam kayıplarının 

büyük ölçüde önüne geçilebileceği belirtilmektedir. 
66

 

TİSK Danışma Konseyi‟nin Küresel Krize Karşı Alınması Gereken Tedbirler 

Raporunda 
67

 öncelikle sanayinin desteklenmesine yönelik tedbirler dile getirilmiştir. Bu 

doğrultuda yerli ve yabancı sermayenin yeni yatırımları için muafiyetler getirilmeli, 10 yıl 

süreyle tüm vergilerden muafiyet tanınmalı, uygun kredi ve bedelsiz arsa imkanları 

sunulmalıdır. Hazine sanayiciye kredi vermek üzere bankalara kaynak yaratmalıdır. Hükümet 

öncelikle talebi canlandırmak için kamu alt yapı yatırımlarını hızlandırmalı, yatırım indirimi 

uygulamasına yeniden başlamalıdır. Hükümetten gelirler politikasını gözden geçirmesi 

istenmiş ve bu amaçla konut kredi faizlerinin gelir vergisinden düşürülebilmesi, intikal 

vergilerinin yeniden düzenlenmesi, KDV oranlarının düşürülmesi, vadeli satışlarda vadeli 

KDV uygulamasına gidilmesi talep edilmiştir.   

İşverenlerin çalışma yaşamına ilişkin istekleri şöylece sıralanabilir: Hükümet, işçi ve 

işveren taraflarının katılımıyla İşsizlikle Mücadele Ulusal Anlaşması yapılmalıdır. Kıdem 

tazminatı sorununa çözüm bulunmalıdır. Çalışma mevzuatında esnekliğin uygulanabilirliği 

sağlanmalıdır. Esnekliğin uygulanabilmesi için işçinin rızasının aranması sorunları 
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ağırlaştırmaktadır. Esnekliğin uygulanması için 1) yıllık ücretli izin kullanımındaki 

sınırlamalar kaldırılmalı, 2) ücretsiz izin kullandırılması kolaylaştırılmalı, 3) telafi çalışması 

ekonomik nedenlerle yapılabilir olmalı, tatil dönemlerinde yapılabilmesi sağlanmalı ve iki 

aylık süre azami bir yıla çıkarılmalı 4) belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasına ilişkin 

sınırlamalar kaldırılmalı, 5) özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisine imkan 

tanınmalı, 6) çalışılan süreye göre ücret ödeme sistemine geçilmelidir. Sosyal güvenlik 

sisteminin yükü işverenin sırtına bırakılmamalıdır. Sosyal sigorta primlerini düzenli ödeyen 

işverenlerin kriz dönemlerinde 1-2 yıl süreyle işveren primlerinin yarısı indirilmeli diğer 

yarısı ertelenmelidir. 

Belirli/kısmi süreli sözleşmelerin veya dönemsel çalışmanın yaygın uygulanabilmesini 

sağlayacak düzenlemeler yapılmasının genç ve kadın işsizlerin istihdamına önemli katkıda 

bulunabileceği dile getirilmiştir.
68

 

  Hükümetin bu taleplerin bazılarını karşılayacak düzenlemeler yaptığı görülmektedir. 

Kısa çalışma ödeneğinin kullanımının kolaylaştırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin 

düzenlemeler  28.2.2009‟da Resmi Gazetede yayınlanan 5838 sayılı Kanunla getirilmiştir. 

16 Mart 2009 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren önlemlerle geçici 

süreyle konut, mobilya, bilgisayar gibi alanlarda ve ürünlerde  KDV oranı, taşıt araçlarında 

ÖTV, elektronik ve beyaz eşyada ÖTV oranları indirilmiş ya da kaldırılmıştır. Ziraat 

Bankasının “Ödeme Kolaylığı Paketi” ile tarımsal, bireysel ve ticari kredilerin vadesi 

uzatılmıştır. Merkez Bankası faizi bir puan indirmiştir. 

16 Temmuz 2009‟da Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15199 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla yatırımlar için getirilen teşvik sistemi işverenler tarafından olumlu 

karşılanmıştır. Doğru uygulanması durumunda bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının ve 

yapısal dengesizliklerin azaltılmasına ciddi katkılar yapacağı düşünülmektedir. Ancak kriz 

koşullarında acil sorunun yeni yatırım yapmak değil, işletmeyi ayakta tutmak olduğu 

dolayısıyla teşviklerin kısa dönemde etkili olmayabileceği ifade edilmiştir. Türkiye‟nin her yıl 

işgücü piyasasına yeni katılanlara yaratmak zorunda olduğu istihdamın sadece yeni 

yatırımlarla sağlanamayacağı, kriz ortamında atıl kalan yatırımlara da destek verilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 
69

 

İşçi örgütlerinin kriz koşullarında üzerinde hassasiyetle durduğu nokta işsizlik 

artışıdır. Türk-İş‟e göre istihdam ve işsizlikle ilgili sorunların çözülmesi için uygulanacak 

kısa-orta ve uzun vadeli politikaların işçi, işveren ve devlet olarak sosyal tarafların katılımıyla 
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oluşturulması gerekmektedir. Çalışma ilişkilerinin daha esnek hale getirilmesi yönündeki 

işveren talepleri istihdamı artırmaya değil krizi fırsata dönüştürmeye ve maliyetleri daha da 

düşürmeye yönelik taleplerdir.
70

  

Türk-İş‟in Ekonomik ve Sosyal Konsey‟e sunduğu “Ekonomik Krize Karşı Önlemler 

Raporu”nda dışa bağımlılık ve ithalata dayalı büyümenin yarattığı sorunlara karşı sanayide 

üretimi ve özellikle ara malı üretimini teşvik edecek, nihai ürün içinde yerli katma değer 

oranını artıracak politikalar geliştirmenin  gereğine dikkat çekilmektedir. Bu politika aynı 

zamanda “istihdam dostu” bir yaklaşımı da içermelidir. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi 

için işyerlerine sağlanacak  teşvik, istisna ve muafiyet önlemlerinde işçi çıkarılmamasının 

temel koşul olarak getirilmesi talep edilmektedir. Diğer talepler şöylece sıralanabilir: İlave 

istihdam yaratan işverenlerin sosyal güvenlik primleri bir süreliğine Hazine tarafından 

üstlenilmelidir. Yatırım yapanlara yeni teşvik uygulamaları sağlanmalıdır. İşverenlerin, esnaf 

ve sanatkarların kredi faizlerinin düşürülmesi, borçların ve faizlerin yeniden yapılandırılması 

talepleri karşılanmalıdır.  

İş güvencesi ILO standartlarında yeniden düzenlenmelidir. Ekonomik gerekçelerle 

işten çıkarılma kararı, her ilde/sektörde oluşturulacak, işçi-işveren temsilcilerinin de 

bulunduğu bir komite tarafından karara bağlanmalıdır. İşyerlerinde fazla mesai yapılmamalı, 

yasal haftalık çalışma süresine uyulmalıdır. Kayıtdışılık ile mücadeleye devam edilmelidir. 

Özellikle kadınların ve çocukların kayıtdışında çalışmak zorunda kalmasının önüne 

geçilmelidir. Çalışanların tüketici kredileri ve borçları için düzenleme yapılmalı, kredi kartı 

borç faizleri dondurulmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Böylece tüm ücret 

gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutularak satın alma gücü yaratılmalıdır.   

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan işten çıkarılan işçilerin zorunlu giderlerini karşılamaya 

yönelik olarak “dayanışma geliri” uygulaması gündeme gelmeli, ayrıca elektrik, su, doğalgaz, 

yakacak, kira gibi ödemeleri belirli bir süre kamu bütçesinden sağlanmalıdır. Ağırlıklı olarak 

dar ve sabit gelirli kesimlerin tükettiği zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı 

vergiler kaldırılmalıdır.  İşçi ve memurların ücretine en azından enflasyon oranında zam 

yapılmalıdır.
71

 

 Toplumun tümünü kapsamaya yönelik bir sosyal programın uygulanmasını talep eden 

DİSK‟e göre istihdamın genişletilmesi, üretimin korunması ve gelirin artırılması bir bütün 

olarak ele alınmalıdır. Bu amaçla şu önlemler alınmalıdır: 1) Kayıtlı veya kayıtsız 

işletmelerde çalışma süresinin 45 saatten 40 saate çekilmesi ile ek istihdam talebi yaratılması, 
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2) Özellikle günlük çalışma sürelerinin 11-12 saati bulduğu kayıtdışı sektörde çalışma 

sürelerinin yasal sınırlar içine çekilmesi, 3) Satın alma gücünün korunması ve ekonomik 

talebin artması için gelirleri 800 TL‟nin altında olanlara veya hiç olmayanlara bu miktara 

denk gelecek şekilde sosyal yardım ödemesi yapılması, 4) İşsizlik sigortası koşullarının 

iyileştirilmesi, 5) Kamunun ödeme, işletme sermayesi, tahsilat sıkıntısı vb. içinde olan 

krizdeki işletmelere bütçeden kaynak aktarması ve kredi borcu olanlara istihdamı koruma ve 

geliştirme şartıyla ödeme kolaylığı sağlaması, 6) Mevcut kredi kartı borçlarının yeniden 

yapılandırılması, kart harcamalarının faiz oranlarının indirilmesi, 7) Kamunun hizmet satın 

almak için piyasaya aktardığı kaynakların kamu sağlık ve sosyal koruma hizmeti için 

harcanması, sigortasız ve korumasız kesimleri kapsaması, 8) Eğitime destek olmak için 

çocukları okula giden işsizlere ve asgari ücret alanlara bütçeden kaynak aktarılması, 

öğrencilere burs verilmesi, 9) Kamunun genişletici, istihdam yaratıcı yatırımlara yönelmesi, 

10) Sendikal hak ve özgürlükler önündeki engeller kaldırılması.
72

 

 Hak-İş‟e göre AB‟nin istihdam stratejisi önemli bir referanstır ve bu kapsamda 

işsizliğin olumsuz etkilerinin azaltılması için aile yardımı sigortası yeni bir sigorta kolu olarak 

Türkiye‟de uygulanmalıdır. Esnek çalışma modelleri güvence boyutu dikkate alınarak 

istihdamı artıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Kanuni çalışma sürelerinde mutlaka 

disiplin ve denetim sağlanmalıdır. İç talebi canlandıracak politika araçları devreye 

sokulmalıdır. Türkiye, temel sosyal haklar, sendika özgürlüğü, grev hakkı, insan onuruna 

yakışır düzgün işlerin artırılması, asgari gelir desteği ve vergilendirmenin iyileştirilmesi, 

sosyal diyaloğun kurumsallaştırılması, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal çıkarları 

korumakta kamunun sorumluluğunun artırılması ve sosyal koruma sistemlerinin 

güçlendirilmesi konularında ülkenin kendi gerçeklerine dayanan bir “sosyal model” 

geliştirmelidir.
73

 

 İşçi örgütleri üretken istihdamın artmasını ve çalışanların kriz koşullarında işlerini 

daha fazla kaybetmemesini sağlayacak işyeri teşvik politikalarından yanadır. Artan işsizlikle 

birlikte insanların insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyini asgari düzeyde sürdürebilmesi 

için gelir kaybını telafi edecek ve iç talebi canlandıracak önlemlerin alınmasını 

savunmaktadırlar. Bu alandaki politika ve önlemlere ilişkin olarak işçi ve işveren örgütlerinin 

ortak bir çizgide buluştuğu söylenebilir. Ancak işçi örgütleri kriz koşullarının yeni hak 

kayıplarına yol açacak düzenlemeler için gerekçe yapılmasına karşı çıkmaktadır.  
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Genelde sosyal tarafların krizin etkilerini toplumsal cinsiyet açısından ele alan 

değerlendirilmeleri yoktur. İşveren kesimi geçici ve kısmi zamanlı çalışmanın uygulanmasını 

kolaylaştıracak düzenlemelerin kadın istihdamının artışına katkı sağlayacağını söylemektedir. 

Oysa bu tarz çalışmanın uygulama kolaylığına kavuşturulması toplumsal cinsiyetten bağımsız 

olarak savunulmadığı sürece kadınların işgücü piyasalarına erkeklerle eşit konumda 

katılmalarını engelleyen unsurların arasına bir yenisi katılacaktır.  Tam zamanlı çalışma, 

mesleki eğitim ve işte kariyer yapma  erkekler kadar kadınların da hakkıdır. İşçi örgütlerinin 

de işsizlik ve istihdam konusundaki gelişmeleri kadınlar ve erkekler açısından karşılaştırmalı 

olarak ele almadıkça ve kadınlara özgü somut talepler geliştirmedikçe  zımnen erkek işçinin 

işini korumasına öncelik verdikleri söylenebilir. Türk-İş özellikle kadınların ve çocukların 

kayıtdışı çalışmaya yönelmek zorunda kaldığını söylemekte ve krizin toplumsal maliyetini 

kadın ve çocuk emeği üzerine yığacak yaklaşımlara izin verilmemesi gerektiğini ifade 

etmektedir.  Ancak krize karşı önlemler arasında kadınların düzgün işlerde istihdamının teşvik 

edilmesi konusunda bir talep dile getirmemektedir.  Bu yaklaşım diğer işçi örgütleri için de 

geçerlidir.  
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IV. Krizin Ankara, Konya ve Gaziantep İllerinin Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları 

Üzerindeki Etkileri 

ILO, İŞKUR ile işbirliği içinde “Türkiye‟de Kadınlar İçin İnsana Yakışır İş İmkanları 

Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif 

İşgücü Piyasası Politikaları Projesi”ni Ocak 2009-Mart 2010 tarihleri arasında 

uygulamaktadır. Projenin amacı, il düzeyinde İŞKUR personelinin ve sosyal ortakların 

kapasitesini geliştirmek; kadın istihdamı ile ilgili konularda toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan 

yaklaşımların içselleştirilmesine katkı sağlamak; pilot iller olan Ankara, Gaziantep ve 

Konya‟da kadınları aktif işgücü programlarına yönlendirerek kadın istihdamının artmasına 

katkıda bulunmak ve istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde diğer iller için 

bir model oluşturmaktır.  Bu nedenle proje esnasında yoğun olarak yaşanan ekonomik krizin 

kadın işsizliği ve istihdamı üzerindeki etkilerinin bu üç il özelinde ele alınmasına karar 

verilmiştir.  

 Türkiye‟nin çeşitli bölgeleri krizden farklı düzeylerde etkilenmiştir. SGK verilerine 

göre 2009‟un ilk çeyreğinde Türkiye‟nin sanayileşmiş 5 bölgesi olan İstanbul, Batı Marmara, 

Ege, Doğu Marmara ve Batı Anadolu‟da bir önceki yılın aynı dönemine göre istihdam 

daralmıştır. Geri kalan 7 bölge olan Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, 

Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu‟da istihdam artmaya devam 

etmiştir. 2009‟un ikinci çeyreğinde ise tüm bölgelerde tablo olumsuzlaşmıştır. İkinci çeyrek 

itibariyle sadece Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde istihdam artışı gözlenirken, İstanbul, Ege, Batı ve Doğu Marmara bölgelerinde 

istihdam yüzde 10‟un üzerinde daralmıştır. İstihdam kayıplarının bölgesel farklılaşmasının 

nedenleri araştırılırken bölgelerin sektörel kompozisyonu, istihdam yapısı, küresel ekonomiye 

entegrasyon düzeyi ve bölgenin ürünlerini sattığı başlıca ihracat pazarlarındaki durumun 

değerlendirmeye katılmasında yarar vardır.
74

 Küresel ekonomiyle daha fazla bütünleşmiş, 

ihracatın önem taşıdığı iller krizden daha fazla etkilenmiştir. Ancak bu noktada ihracat 

pazarlarının krizden etkilenme düzeyi önem taşımaktadır. Avrupa Birliği pazarlarının ağırlıklı 

paya sahip olduğu illerde yüksek istihdam kayıpları ortaya çıkmış, buna karşılık Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika bölgesinin ihracat içindeki payının yüksekliği ölçüsünde istihdamdaki kayıplar 

sınırlı olmuştur.
75

 

Bu raporda ele alınan illere ilişkin olarak önce TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketlerine 

bakılacak, sonra il bazında toplanan veriler ve görüşmeler yukarıda sözü edilen kriterler 
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ışığında değerlendirilecektir. TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçları (Düzey 2) 

en son Aralık 2008‟e aittir.  Türkiye genelinde Temmuz 2009‟a kadar bilgi bulunmasına 

karşın il bazında 2009 için bilgi mevcut değildir. Bu nedenle karşılaştırma 2007-2008 yılları 

arasında yapılmıştır. Öte yandan Yıldız Ecevit‟in ILO için hazırladığı “Türkiye‟de Üç Kentte 

Kadın İstihdamını Artırıcı Çalışmalar İçin Ön Adımlar ve Tavsiyeler” raporunda illere ilişkin 

olarak Hane Halkı İşgücü Anketlerinden hazırladığı 2004-2006 dönemine ait tabloların 2007 

ve 2008 yılları verileriyle bütünlük içinde güncellenmesi ne yazık ki mümkün olamamıştır. 

TÜİK 2004-2006 sonuçlarını yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize ettiği  için tüm sayılar 

farklılaşmaktadır.   

 

IV.1. Ankara İşgücü Piyasasında Kadın 

 Ankara ilinde işgücündeki kadın sayısı 2007‟de 374 binden 2008‟de 396 bine 

çıkmıştır. Kadınların işgücüne katılım oranları  %22.1‟den  %22.8‟e küçük bir artış 

göstermiştir. İşgücündeki artış esas olarak istihdamdaki artışa bağlıdır. İstihdamdakilerin 

sayısı 21 bin kişiyle 309 binden 330 bine çıkarken işsiz sayısı bin kişi artarak 65 binden 66 

bin kişiye çıkmıştır. İşsizlik oranında %17.4‟den %16.7‟ye küçük bir düşüş vardır. Kadınların 

toplam istihdam içinde 2007‟de %23.2 olan payı 2008‟de %24.4‟dür. 

 
Tablo 10: Ankara’da Nüfusun İşgücü Durumu (Bin kişi)*

 

TOPLAM  2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Kurumsal olmayan sivil nüfus  4 319 2 174 2 145 4 394 2 235 2 159 

15+yaş nüfus 3 335 1 689 1 646 3 407 1 737 1 670 

İşgücü 1 505 374 1 131 1 533 396 1 137 

İstihdam edilenler  1 331 309 1 022 1 352 330 1 023 

İşsiz  174 65 108 180 66 114 

İşgücüne katılma oranı  45.1 22.1 68.7 45.0 22.8 68.1 

İşsizlik oranı  11.5 17.4 9.6 11.8 16.7 10.1 

İstihdam oranı  39.9 18.3 62.1 39.7 19.0 61.2 

İşgücüne dahil olmayan nüfus 1 830 1 315 515 1 875 1 341 533 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 8.11.2009) 

 

 

Aynı dönemde erkek işgücü 7 bin kişi artmış olup, istihdam bin kişi ve işsiz sayısı 6 

bin kişi artmıştır. Erkeklerin işgücüne katılma oranlarında %68.7‟den %68.1‟e ufak bir düşüş, 

işsizlik oranlarında %9.6‟dan %10.1‟e yarım puan artış vardır. Erkek istihdamı değişmeden  

kalırken, kadın istihdamındaki 21 bin kişilik artışı ek işçi etkisiyle açıklayabiliriz. 

http://www.tuik.gov.tr/
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IV.1.1. İstihdam Durumu 

Başkent olması nedeniyle hizmet ağırlıklı bir kent olan Ankara‟da 2008‟de toplam 

istihdamın %72.4‟ü hizmetlerde, %25.6‟sı  sanayide ve %2‟si tarımdadır. Kadınlar açısından 

oranlar hizmetlerde  %83.6, sanayide %14.2 ve tarımda %1.8‟dir.  Dolayısıyla 2008 yılında 

kadın istihdamındaki artışta 16 bin kişiyle hizmetler ilk sırayı almakta, onu 10 bin kişiyle 

sanayi izlemektedir. Buna karşılık kadın istihdamı tarımda 6 bin kişi gerilemiştir. Erkek 

istihdamı da tarımda 8 bin kişi, sanayide 23 bin kişi gerilemiş, hizmetlerde 31 bin kişi 

artmıştır. 

 
Tablo 11: Ankara’da İstihdamın Sektörel Dağılımı (Bin kişi)      / 

 2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 
Toplam 1 331 309 1 022 1 352 330 1 023 

Tarım 40 12 28 27 6 20 

Yüzde 3.0 3.9 2.7 2.0 1.8 2.0 

Sanayi 359 37 322 342 47 29.9 

Yüzde 27.0 12.0 31.5 25.6 14.2 29.2 

Hizmetler 932 260 672 979 276 703 

Yüzde 70.0 84.1 65.8 72.4 83.6 68.7 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

 İnşaat sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 8.11.2009) 

 

  

Ankara ekonomisinde savunma sanayinin oluşturduğu altyapı ve talep sonucu makine 

ve metal sanayi önemli bir yere sahiptir. Sanayi kuruluşlarının %40‟ı bu alanda üretim 

yapmaktadır. Çimento, alçı, hazır beton, ulaşım araçları, boya, çelik döküm ürünleri, tuğla-

kiremit, orman ürünleri-mobilya, konfeksiyon diğer imalat sanayi alanlarıdır.
76

 Söz konusu 

sanayi kolları içinde sadece tekstil-konfeksiyonun kadın işgücü açısından uygun olduğu, diğer 

erkek ağırlıklı işkollarının yer aldığı sanayi bölgelerinin kadınlar açısından uygun çalışma 

ortamları sunmadığı görüşü hakim görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim mekanından 

başlayarak, üretim alanlarına ulaşma biçimleri (işyerine gelmek için servis olup olmaması, 

servis varsa kadınları eve kadar getirip getirmediği),  üretimin örgütlenme biçimiyle bağlantılı 

çalışma koşulları (üretim biriminin ölçek düzeyi, çalışma sürelerinin uzunluğu, vardiyalı 

çalışma, vb.) çalışanın cinsiyetinin belirlenmesinde çok güçlü etkiye sahiptir. Dolayısıyla 

erkek ağırlıklı sanayi bölgeleri ve işletmelerinde kadınlar tarafından yapılabilecek nitelikte 

                                                 

76
 Ankara Sanayi Odası, www.aso.org,  erişim 01.12.2009 
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çok sayıda iş olsa da, buralarda kadın işgücüne talep düşük düzeyde kalmaktadır. Aynı şekilde 

kadın işgücü arzı sanayi yerine hizmet sektörü işlerine yönelik olmaktadır. Sanayide çalışan 

az sayıda kadın bir iki işkolu dışında üretim dışındaki hizmet alanlarında (temizlik, yemek, 

muhasebe vb.)  görev yapmakta ve bunun sonucunda kadınların sanayi istihdamındaki payı 

sınırlı olmaktadır. Sanayinin toplumsal cinsiyet temelinde ayrışmış yapısı diğer illerde de 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

 
Tablo 12: Ankara’da İstihdamın İşteki Duruma Göre Dağılımı (Bin kişi)  

 2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Ücretli/yevmiyeli 1 071 272 800 1 121 298 823 

İşveren ve Kendi hesabına 225 20 206 212 22 190 

Ücretsiz aile işçisi 34 17 17 20 10 9 

Toplam 1 331 309 1 022 1 352 330 1 023 

Tarım       

Ücretli/yevmiyeli 5 1 5 4 1 4 

İşveren ve Kendi hesabına 22 3 19 17 2 15 

Ücretsiz aile işçisi 12 8 4 5 4 2 

Toplam 40 12 28 27 6 20 

Tarım dışı       

Ücretli/yevmiyeli 1 066 271 795 1 116 297 820 

İşveren ve Kendi hesabına 203 17 187 195 20 175 

Ücretsiz aile işçisi 22 10 12 14 6 8 

Toplam 1 291 297 994 1 325 323 1 002 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 8.11.2009) 

 

 

 2007‟den 2008‟e ücretli ve yevmiyeli çalışan kadın sayısındaki 26 bin kişilik artışın 

tamamı tarım dışındadır. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların sayısı 7 bin kişi 

azalmıştır. Bu azalışın yarısı tarımda, yarısı tarım dışındadır. Kendi hesabına çalışan sayısı 

tarımda bin kişi azalırken, tarım dışında 3 bin kişi artmıştır.    

Ücretli istihdama ilişkin bir bilgi kaynağı sosyal güvenlik kapsamında çalışan 

sayılarıdır. Temmuz 2008-Temmuz 2009 arasındaki dönemde sigortalı çalışan kadın sayısı 28 

205 kişi, erkek sayısı 28 60l kişi artmıştır. Erkeklerde artış oranı %5 iken, kadınlarda artış 

oranı %16.5‟dir. Kadınlardaki daha yüksek oranlı artış sonucu kadınların sigortalı istihdam 

içinde Temmuz 2008‟de %30.4 olan payı Temmuz 2009‟da %33.6‟ya çıkmıştır. 

 

Tablo 13: Ankara’da  Hizmet Akdi ile Çalışan Sigortalı Sayıları 

 Temmuz 2008 Aralık 2008 Temmuz 2009 

Toplam 769 591 749 151 799 757 

Kadın  173 160 175 936 201 365 
Erkek 569 791 573 215 598 392 

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler (erişim 20.11.2009) 

http://www.t�ik.gov.tr/
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler
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Sigortalı çalışan kadın sayısındaki artışı 5763 sayılı Kanunun kadın istihdamını teşvik 

eden düzenlemeleriyle bağlantılı değerlendirebiliriz. Hizmet sektörünün istihdamdaki ağırlıklı 

payının kadın istihdamının artışı bakımından elverişli bir istihdam çerçevesi sunduğu 

düşünülebilir. Kayıtlı çalışan sayılarındaki bu artıştan ötürü Ankara‟nın hizmet ağırlıklı bir 

kent olarak ekonomik krizden etkilenme düzeyinin düşük olduğu sonucuna varılabilir. Ancak 

kayıtdışı çalışmanın yaygın varlığı göz önüne alındığında bu tarz çalışanların istihdamlarının 

ne yönde değiştiği bilinmeden bir değerlendirme yapmak zordur. Bunun için işsiz sayılarına 

bakmakta yarar vardır. 

 Ankara‟da istihdamın yapısına ilişkin bir diğer bilgi kaynağı İŞKUR‟un 20 Ekim -5 

Aralık 2008 tarihleri arasında yaptığı Ankara İli İşgücü Piyasası Araştırması Anketidir. 
77

 

Anketin Sonuç Raporuna göre anketi 2 196 işyeri doldurmuş olup, bu işyerlerinde toplam 123 

698 kişi istihdam edilmektedir. İstihdamdakilerin 98 223‟ü erkek (% 79,5)  ve 25 475‟i (% 

20,5) kadındır. Anket dolduran işyerlerinin %0.7‟si tarım sektöründe, %21.9‟u sanayi 

sektöründe. % 11,7‟si inşaat sektöründe, % 65,7‟si hizmetler sektöründe faaliyet 

göstermektedir.  

 Ankara ilinde kadın istihdamında belirleyici paya sahip olan hizmetler sektöründe en 

fazla kadın çalışanı olan işkolu toptan ve perakende ticarettir. 598 işyerinde toplam çalışan 20 

071 kişiden 6 094‟ü  (%30.4) kadındır. İkinci sırada gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri 

gelmektedir, burada 340 işyerinde toplam çalışan 27 910 kişi içinde kadın sayısı 4 910‟dur 

(%21,3). Üçüncü sırada kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik gelmekte olup,  

88 işyerinde çalışan toplam 14 585 kişinin 3 923‟ü (%26.9) kadındır. Bunları 1 528 kadınla 

(%28.1) diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 1 343 kadınla  (%39) sağlık 

işleri ve sosyal hizmetler,  1 115 kadınla (%52.8) eğitim hizmetleri ve 1 112 kadınla (%21.3) 

oteller ve lokantalar izlemektedir. Eğitim ve sağlık işkolları oransal olarak kadınların en 

yüksek istihdam edildiği işkollarıdır.  

 İmalat sanayi kadın istihdamında çok daha sınırlı paya sahiptir. Bu kapsamda yer alan 

tekstil ve tekstil ürünleri imalatındaki 27 işyerinde çalışan toplam 1 077 kişiden 424‟ü 

                                                 
77

 Anketlerin elektronik ortamda gönderilmesi sonucu, sadece ankete katılan işyerleri üzerinden edinilen 

bilgilerin işgücü piyasası açısından temsil edici olduğunu söylemek zordur. Bunun yerine işgücü piyasasındaki 

çeşitliliği yansıtan seçilmiş bir örneklem üzerinden anket uygulanması elde edilen bilginin evreni temsil edici ve 

daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Yine de kadınların istihdamda sayıca fazla oldukları işkollarına ilişkin bilgi 

edinmek açısından anket verilerinin kullanılması yoluna gidilmiştir. Öte yandan anket sonunda belirlenen 

temininde güçlük çekilen mesleklerin kurumun düzenlediği işgücü yetiştirme kursları açısından belirleyici 

olmadığı açılan kurslar ve söz konusu meslekler kıyaslandığında ortaya çıkmaktadır. Buna örnek olarak Ankara 

ilinde temininde güçlük çekilen mesleklerde öne çıkan diğer koruyucu güvenlik elemanı ve satış elemanı 

(tanıtım)  verilebilir (s.18). 
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(%39.4) kadındır. Ulaşım araçları imalatındaki 18 işyerinde çalışan toplam 3 802 kişiden 

536‟sı (%14.1) ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatındaki 37 işyerinde çalışan toplam 2 

975 kişiden 351‟i (%11.8) kadındır.  Diğer imalat sanayi işkollarında kadınlar düşük sayılarda 

mevcuttur. 
78

 

 Kadınların en çok çalıştığı meslek 3 264 kişiyle beden işçiliğidir (temizlik). İkinci 

sırada 1 523 kişiyle kasiyerlik, üçüncü sırada 1 336 kişiyle sağlık uzmanlığı, dördüncü sırada 

1 220 kişiyle temizlik görevlisi gelmektedir. Erkeklerin en çok çalıştığı meslek  8 370 kişiyle 

diğer koruyucu güvenlik elemanlarıdır. Onu 7 904 kişiyle beden işçisi (temizlik) izlemektedir. 

Üçüncü sırada 5 109 kişiyle  beden işçisi (genel) ve  dördüncü sırada 5 019 kişiyle güvenlik 

görevlisi gelmektedir. 
79

 

 

IV.1.2. İşsizlik durumu 

TÜİK verilerine göre yukarda aktarıldığı üzere kadınların 2007‟de %17.4 olan işsizlik 

oranı 2008‟de %16.7‟dir. Erkeklerin işsizlik oranları 2007 ve 2008 için sırasıyla  %9.6 ve 

%10.1‟dir.  Kadınların işsizlik oranları erkeklerinkinden ciddi şekilde yüksektir.  

İşsizlikteki güncel gelişmeleri görmek için İŞKUR kayıtlarına bakılabilir. 2009 Ekim 

ayı sonunda İŞKUR Ankara İl Müdürlüğünde toplam 103 925 kişi iş arayan olarak kayıtlıdır. 

Bunun 72 484‟ü erkek, 31 441‟i kadındır. İşsiz olarak kayıtlı olanların sayısı 94 703 kişi olup, 

bunun 65 500‟i erkek, 29 203‟ü kadındır. Kayıtlı işgücüyle kayıtlı işsiz arasındaki 9 222 

kişilik fark, işi olup da daha iyi imkanlarla iş arayan kişilere ilişkindir. Kadınların oranı kayıtlı 

işgücü arasında %30.3, kayıtlı işsizler arasında %30.8‟dir.  

 

Tablo 14: İŞKUR’a Yeni Başvurular 

 Ocak-Ekim 2008 Ocak-Ekim 2009 

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

İşgücü 60 968 41 814 19 154 64 366 42 100 22 266 

İşsiz 56 420 38 449 17 971 61 745 40 349 21 396 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

Ocak-Ekim 2008‟de iş aramak üzere yeni başvuran kadın sayısı 19 154 olup, bu sayı 

2009‟un aynı döneminde 22 266‟ya çıkmıştır. Artış oranı %16.3‟dür. Oysa erkeklerde yeni 

başvuru sayısı çok sınırlı bir artış göstermiştir.  

                                                 
78

 S.3-4 
79

 S.6 
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Ocak-Ekim 2008 döneminde toplam açık iş sayısı 7 504 olup bunun 1 598‟i kamuda, 5 

906‟sı özel sektördedir. 2009‟un aynı döneminde açık iş sayısı %27.4 gerileyerek 5 451‟e 

düşmüştür. Gerileme esas itibariyle özel sektördedir.  2008‟de işe yerleştirilen 3 324 kişinin 

585‟i kadındır (%17.6).   2009‟da ise alınan açık iş sayısındaki gerilemeye rağmen toplam 3 

683 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilen erkek sayısı 3 211‟le %17.2 artarken, işe 

yerleştirilen kadın sayısı 472 ile %19.3 azalmıştır. Kadınlar işe yerleştirilme hizmetlerinden 

çok daha sınırlı yararlanabilmektedir. 

 

Tablo 15: Açık İşler ve İşe Yerleştirme  

 Ocak-Ekim 2008 Ocak-Ekim 2009 

Açık İşler 7 504 5 451 

Kamu 1 589 1 348 

Özel 5 906 4 067 

İşe Yerleştirme 3 324 3 683 

Erkek 2 739 3 211 

Kadın 585 472 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

2009 Kasım sonunda kayıtlı işgücü sayısı 105 037‟ye çıkmıştır. Aşağıda söz konusu 

işgücünün yaşa göre dağılımı vardır. 

 

Tablo 16: İş Arayanların Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

 Kasım 2008 Kasım 2009 

Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

15-19 1 356 663 2 019 1 880 1 015 2 895 

20-24 8 971 4 903 13 874 12 589 7 849 20 438 

25-29 13 678 5 974 19 652 21 087 9 862 30 949 

30-34 8 864 3 433 12 297 14 871 6 175 21 046 

35-39 5 371 1 803 7 174 10 924 3 467 14 391 

40-44 3 720 981 4 701 6 866 1 800 8 666 

45-54 2 254 689 2 943  4 529 1 292 5 821 

55 ve üstü 333 171 504 573 258 831 

Toplam 44 547 18 617 63 164 73 319 31 718 105 037 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

 

Kasım 2008‟de ve 2009‟da iş arayan kadınlar açısından en kalabalık grup 25-29 yaş 

grubunda olanlardır. Onu 20-24 yaş grubundaki kadınlar izlemektedir. Erkeklerde ise en 

kalabalık grup 25-29 yaş grubu olmakla birlikte 2009 yılında ikinci sırayı 30-34 yaş grubu 

almaktadır. Temmuz 2008‟de yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanunun 18-29 yaş arasındaki 

gençlerin istihdamını teşvik eden hükümleri nedeniyle bir çok işyerinde daha kıdemli erkek 

işçilerin işten çıkartılması ve yerlerine genç erkeklerin alınmasına yol açabileceği şeklindeki 

endişeler işsizlik istatistikleri tarafından doğrulanmamıştır.   
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İş arayanların eğitim durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında en kalabalık grubun 

hem kadınlar hem erkeklerde ortaöğretim mezunları olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 17: İş Arayanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 Kasım 2008 Kasım 2009 

 Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

Okur yazar olmayan 298 328 626 568 616 1 184 

Okur yazar 337 209 546 575 313 888 

İlköğretim 16 350 3 161 19 511 28 669 5 353  34 022 

Ortaöğretim 17 175 6 842 24 017 28 780 13 212 41 992 

Önlisans 4 102 2 835 6 937 6 116 4 813 10 929 

Lisans 6 012 4 869 10 881 8 227 6 881 15 108 

Yüksek lisans 259 363 622 362 514 876 

Doktora 14 10 24 22 16 38 

Toplam 44 547 18 617 63 164 73 319 31 718 105 037 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

 

Ancak kadınlar için ikinci sırada gelen grup lisans mezunlarıyken erkekler için 

ilköğretim mezunlarıdır. Kadınlar açısından işgücü piyasasına girmede eğitim eşiği 

ortaöğretimdir.  Kasım 2008‟de ve 2009‟da iş arayan kadınların %80.1‟i lise ve üzeri 

eğitimlidir. Kriz koşullarında üniversite mezunu kadınların da iş bulmakta zorlandıkları 

görülmektedir. Daha düşük eğitim düzeyine sahip kadınların İŞKUR‟a sınırlı düzeyde 

başvurmaları,  iş bulma umudu taşımamalarıyla açıklanabilir. İş arayan erkekler arasında lise 

ve üzeri eğitimlilerin oranı %60-61‟dir. Kasım 2009‟da yaklaşık aynı sayıda ilköğretim ve 

ortaöğretim mezunu erkek Kuruma kayıt olmuştur.  

2008 yılı içinde 21 489 kişi işsizlik ödeneği almak için başvurmuş, 18 640 kişi 

ödemeye hak kazanmıştır. Ocak- Eylül 2009 tarihleri arasında işsizlik ödeneği için başvuran 

sayısı 29 362‟ye çıkmış olup, hak eden sayısı 23 901 kişidir.
80

 Kuruma kayıtlı işsizlerin 

yaklaşık dörtte biri işsizlik ödeneği alabilmektedir.  

 

IV.1.3. İşgücü Yetiştirme Kursları 

Ocak 2009- Eylül 2009 arasında 197 adet işgücü eğitimi düzenlenmiş olup katılımcı 

sayısı 5 495 kişidir. 197 adet işgücü eğitiminin 72 adedi normal işgücü eğitimi, 64 adedi hibe 

programı kapsamında eğitim, 26 adedi özürlülere yönelik eğitim, 19 adedi hükümlülere 

yönelik eğitim ve 16 adedi de istihdam garantili eğitimdir.   

                                                 
80

 Ankara İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre işsizlik sigortasından yararlanabilenler ayda 500 TL işsizlik 

ödeneği ve eğer mesleki eğitim kursuna katılıyorlarsa ayda 350 TL ek ödenek almaktadır.  
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Ekim 2009 sonu itibariyle 76 adet genel işgücü yetiştirme kursuna katılanların 1 852‟si 

kadın, 1 125‟i erkektir. Kadınların katılımcıların yarısını oluşturduğu kurslar arasında grafik 

tasarımcısı, yapı ressamı, web programcısı, bilgisayar destekli tasarım elemanı, aşçılık, 

bilgisayar programcısı, video montajcısı,  servis garsonu sayılabilir. Kadınların çoğunluğu 

oluşturduğu kurslar arasında bilgisayarlı muhasebe elemanı, dış ticaret meslek elemanı, 

sigortacı, reklamcı, kasiyer yer almaktadır. Sadece kadınların katıldığı kurslar çocuk bakıcısı, 

sekreter (genel), terzi (abiye-gelinlik), makineci (dikiş), modelci (makine modelcisi), grafik 

tasarımcı, dikiş makinesi operatörü (kumaş), yönetici sekreter, bayan kuaför, cilt bakımı ve 

güzellik uzmanı, moda tasarımcısı, satış elemanı yetiştirmektedir. Kadınların ileri teknolojiye 

yönelik eğitim veren kurslara katılımlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında da 41 proje uygulanmış olup 

bu projelerden 2 677 kişi faydalanmaktadır Bu program kapsamında kişilerin bir kereye 

mahsus 6 ay istihdamı öngörülmektedir. Bu kapsamda açılan işgücü yetiştirme kursları 

ağırlıkla beden işçiliği üzerine olup katılımcıların 1 112‟si kadındır. Ankara‟nın 28 ilçesinin 

okul müstahdemleri TYÇP üzerinden istihdam edilmiştir. Müstahdemler arasında kadınların 

payı yüksektir. Belediyelerin park-bahçe düzenleme işlerinde de kadınlar çalışmaktadır. 

Özellikle emekliliğine az süre kalanların bu programdan yararlanarak emekliliğe hak 

kazanması için özen gösterilmektedir.
81

 

 

IV.2. Konya İli İşgücü Piyasasında Kadın 

 Konya ili işgücü piyasasına ilişkin bilgiler TÜİK‟in Hane Halkı İşgücü Anketi 

Bölgesel Sonuçları Düzey 2 içinde Karaman iliyle birlikte yer almaktadır. Buna göre 2007‟de 

151 bin kişi olan kadın işgücü 2008‟de 72 bin kişilik bir artışla 223 bin kişiye çıkarken, erkek 

işgücü 36 bin kişilik artışla 553 bin kişiden 589 bin kişiye çıkmıştır. Kadın işgücündeki artış 

esas itibariyle istihdamdaki artıştır. 128 bin kişi olan istihdamdaki kadın sayısı 65 bin kişilik 

artışla 193 bin kişi olmuştur. İşsiz kadın sayısındaki artış 7 bin kişidir.  Bunun sonucunda 

kadınların işgücüne katılım oranı %18.8‟den %27.6‟ya çıkmıştır. İstihdam artışı 2007‟de 

%15.4 olan kadın işsizlik oranının %13.6‟ya düşmesine yol açmıştır. 

                                                 
81

 İŞKUR Ankara İl Müdürlüğünden alınan bilgi 
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Tablo 18: Konya’da Nüfusun İşgücü Durumu (Bin kişi) 

TOPLAM  2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Kurumsal olmayan sivil nüfus  2 149 1 079 1 070 2 160 1 088 1 072 

15+yaş nüfus 1 575 805 770 1 584 808 776 

İşgücü 704 151 553 812 223 589 

İstihdam edilenler  630 128 502 729 193 536 

İşsiz  74 23 51 83 30 53 

İşgücüne katılma oranı  44.7 18.8 71.8 51.3 27.6 75.9 

İşsizlik oranı  10.6 15.4 9.2 10.2 13.6 9.0 

İstihdam oranı  40.0 15.9 65.2 46.0 23.9 69.1 

İşgücüne dahil olmayan nüfus 871 654 217 772 585 187 

 Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 4.11.2009) 

 

 

 İstihdamdaki erkeklerin sayısı 34 bin kişi artmış olup,  bu artış kadın istihdamındaki 

artıştan çok daha azdır. İşsiz erkek sayısı ise sadece 2 bin kişi artmıştır. Bunun sonucunda 

erkeklerin işgücüne katılma oranı %71.8‟den %75.9‟a çıkarken,  erkek işsizlik oranı küçük bir 

azalmayla %9.2‟den %9.0‟a inmiştir. 

 

IV.2.1. İstihdam Durumu 
 

Konya ekonomisi tarım, sanayi ve hizmetler alanındaki üretim faaliyetlerine dayalıdır. 

Toplam istihdamda ilk sırayı hizmetler, ikinci sırayı tarım ve üçüncü sırayı sanayi almaktadır. 

Kadın istihdamının dağılımına bakıldığında 2008‟de kadınların  %50.8‟i tarımda,  %31.1‟i 

hizmetlerde, %18.1‟i sanayidedir. Erkeklerin %48.9‟u hizmetlerde, %26.9‟u tarımda, %24.3‟ü 

sanayidedir. Tarım istihdamda önemli paya sahip olmakla birlikte Konya ovasında yapılan 

tahıl üretimi makineye dayalı üretim olup, kadın emeğine fazla ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Ancak son yıllarda başta şeker pancarı olmak üzere endüstri bitkilerine kayılmasıyla emek 

yoğun bu tür ürünlerin üretiminde yeniden kadın emeğine talebin artması söz konusudur.  

 

 

Tablo 19: Konya’da İstihdamın Sektörel Dağılımı (Bin kişi) 

 2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 
Toplam 630 128 502 729 193 536 

Tarım 189 71 119 243 98 144 

Yüzde 30.0 55.5 23.7 33.3 50.8 26.9 

Sanayi** 128 14 113 165 35 130 

Yüzde 20.3 10.9 22.5 22.6 18.1 24.3 

Hizmetler 313 43 270 322 60 262 

Yüzde 49.7 33.6 53.8 44.2 31.1 48.9 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

** İnşaat sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 4.11.2009) 

 

http://www.t�ik.gov.tr/
http://www.t�ik.gov.tr/
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2007-2008 arasında kadın istihdamdaki 65 bin kişilik artışın 27 bini tarımda, 21 bini 

sanayide gerçekleşmiştir. Sanayide 14 bin kişiyle çok düşük olan istihdam 35 bin kişiye 

çıkmıştır. Hizmetlerde 17 bin kişilik artış vardır. Bu istihdam artışı olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir. Buna karşılık erkek istihdamındaki artışın 25 bini tarımda, 17 bini 

sanayidedir. Hizmet sektöründe 8 bin kişilik istihdam azalması vardır.  

Konya ilinde kamu, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan sosyal taraflarla
82

 yapılan 

görüşmelerde ilk soru kadın istihdamındaki, özellikle sanayideki kadın istihdamındaki artışa 

ilişkin gözlemleri konusunda olmuştur. Kimsenin böyle bir artışın gerçekleştiğine dair 

gözlemi yoktur. Sanayide çalışan 14 bin kadının sayısının 21 bin kişi artarak 35 bine çıkması 

kimseye inandırıcı gelmemiştir. Tarımda ve hizmetlerde ortaya çıkan istihdam artışı daha 

olası bulunmuştur.  

İmalat sanayiinde Türkiye genelinde kadınların oranlarının sanayi ortalamasından 

daha yüksek bulunduğu bazı işkollarında, örneğin tekstil-konfeksiyon, gıda ve içecek,  metal 

ve madeni eşyada Konya‟da çalışan kadınların sayısı son derece azdır. İŞKUR İl 

Müdürlüğünün 2004 yılına ait verilerine göre on ve daha fazla çalışanı olan tarım dışı 

işyerlerinin ekonomik faaliyet alanına göre istihdam sayılarına bakıldığında örneğin gıda ve 

içecek imalatı kapsamında yer alan işyerlerinde toplam istihdam 7 437 kişi iken kadın 

istihdamı 390 kişi olup, kadınların oranı %5.2‟dir. Metal ve madeni eşyada bu oran daha da 

düşüktür. Bunun istisnası giyim eşyası imalatı olup, toplam çalışan 3 067 kişiden 910‟u 

kadındır ve oran %25.9‟la göreli yüksektir.
83

 Konya‟da imalat sanayinin birçok işkolunda 

üretim yapılmasına karşın bu işkollarında üretim sürecinde kadınların bulunmadığı, 

işyerlerindeki az sayıda kadının hizmet işlerinde çalıştığı söylenmiştir. Egemen bakış açısı, 

sırf kadınları istihdam edecek bir işletme söz konusu olsa bile sanayi üretiminin yapıldığı 

sanayi bölgelerinin ister organize sanayi bölgesi ister küçük sanayi sitesi olsun kadınlar için 

uygun alanlar olmadığıdır. Bu bakış açısı işverenler kadar çalışanlar ve iş arayanlar tarafından 

da içselleştirilmiştir. Bu nedenle işverenler işgücü talebini özellikle erkek işçiler üzerinden 

karşılarken, ihtiyaç nedeniyle çalışmak zorunda kalan vasıfsız kadınlar açısından da sanayide 

çalışma düşünülebilecek son çaredir. Bunun yanı sıra özel sektör işletmelerinde çalışma 

sürelerinin çok uzun olması, vardiyalı çalışmaya kadınların ayak uydurmasının zor olduğu, 
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şirketlerin kadınların hamile olup izne ayrılacakları gerekçesiyle kadın istihdamına olumlu 

bakmadıkları da görüşmelerde dile gelmiştir. 

İstatistiklere göre gerçekleşen istihdam artışının hangi tür çalışma açısından söz 

konusu olduğunu anlamak için istihdamdakilerin işteki statüsüne bakmak gerekir.  

 
Tablo 20: Konya’da istihdamın işteki duruma göre dağılımı (Bin kişi) * 

 2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Ücretli/yevmiyeli 321 55 266 351 72 279 

İşveren ve Kendi hesabına 218 17 201 257 40 217 

Ücretsiz aile işçisi 90 56 35 121 81 40 

Toplam 630 128 502 729 193 536 

Tarım   

 

    

Ücretli/yevmiyeli 22 11 11 22 12 9 

İşveren ve Kendi hesabına 97 7 90 120 10 109 

Ücretsiz aile işçisi 71 53 17 102 76 26 

Toplam 189 71 119 243 98 144 

Tarım dışı       

Ücretli/yevmiyeli 299 44 255 330 60 270 

İşveren ve Kendi hesabına 122 11 111 137 29 108 

Ücretsiz aile işçisi 20 2 17 20 5 14 

Toplam 441 57 383 487 95 392 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 4.11.2009) 

 

 

Kadın istihdamındaki 65 bin kişilik artışın 25 bini ücretsiz aile işçilerinde, 23 bini 

işveren ve kendi hesabına çalışanlarda, 17 bini ücretli ve yevmiyeli çalışanlardadır. Ücretsiz 

aile işçiliği 23 bin kişiyle esas olarak tarımda artmıştır. Ücretli ve yevmiyeli çalışanların 

sayısı da 16 bin kişiyle esas olarak tarım dışında artmıştır. İşveren olarak çalışan kadınlar 

genelde sayıca çok az olduğundan bu kategoride asıl artış kendi hesabına çalışan sayısında 

olup, artışın büyük kısmı 18 bin kişiyle tarım dışındadır. 

Konya‟da kadınlar için ücretli istihdam imkanlarının kısıtlılığı kadınları kendi 

hesabına çalışmaya yönlendirmektedir. Özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerde veya 

eşin işsizliği durumunda kadınların gelir getirici faaliyette bulunmak istediği belirtilmiştir. 

Kadınlar genellikle evde gıda üretimi veya çeyiz hazırlığı yoluyla para kazanmaya 

çalışmaktadır. Yine de tarım dışında kendi hesabına çalışan kadın sayısının 18 bin kişi artmış 

olması girişimcilik konusunda çalışmaları olan ilgili kişiler için inandırıcı değildir. Kuşkusuz 

kriz nedeniyle, özellikle kocanın işsiz kaldığı durumlarda kadınlar hane gelirine katkıda 

bulunmak için daha fazla gelir getirici çalışmaya yönelmektedir ama bunun bu ölçüde yaygın 

olduğuna dair gözlemleri yoktur. Kendi hesabına çalışmaya yönelen kadınların karşılaştıkları 

sorunlardan ilki iş için gerekli krediyi bulamamaları, ikincisi benzer ürünler üretmeleri 

http://www.t�ik.gov.tr/
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nedeniyle ürünlerini pazarlayamamalarıdır. İl Özel İdaresinin 2010 yılında mikro kredi 

uygulaması başlatacağı bildirilmiştir. Bunun dar gelirli kadınlar açısından önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Konya Ticaret Odasının Kadın Girişimcilik Masası odaya 

başvuran kadınlara girişimcilik eğitimi vermenin yanı sıra hangi alanlarda iş kurmalarının 

sürdürülebilir olacağı konusunda danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.   

 Kadınların işveren veya girişimci olarak ekonomik faaliyette bulunmaları da çok 

sınırlıdır. Kadın Girişimci Masasının Konya Ticaret Odasına kayıtlı şirketler arasından 

tarayarak bulduğu  600 şirket ortağı kadın üzerinden yaptığı araştırmaya göre fiilen 64 kadın 

işletmenin başındadır. Bu da orta-üst gelir gruplarından kadınların gelir getirici faaliyette aktif 

olmadığının bir göstergesidir. 

Ücretli istihdama ilişkin bir bilgi kaynağı olarak sosyal güvenlik kapsamında çalışan 

sayılarına bakıldığında Temmuz 2008-Temmuz 2009 arasındaki dönemde sigortalı çalışan 

kadın sayısının 6 997 kişi, erkek sayısının 7 904 kişi arttığı görülür. Bu artışın sonucunda 

sigortalı olarak çalışanlar içinde kadınların payı %11.4‟den %14.4‟e çıkmıştır. Bu artışın 

kadın istihdamını teşvik eden 5763 sayılı Kanunla bağlantılı olduğu düşünülebilir. 

 

Tablo 21: Konya’da  Hizmet Akdi ile Çalışan Sigortalı Sayıları 

 Temmuz 2008 Aralık 2008 Temmuz 2009 

Toplam 170 315 168 091 185 216 

Kadın  19 674 21 508 26 671 
Erkek 150 641 146 583 158 545 

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler (erişim 20.11.2009) 

 

Konya‟da istihdam yapısına ilişkin bir bilgi kaynağı olarak İŞKUR‟un Konya İli 

İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporuna bakılabilir. 20 Ekim-5 Aralık 2008 tarihleri 

arasında internet üzerinden yapılan ankete 494 işyeri katılmıştır. 494 işletmede toplam 

istihdam 36 070 kişi olup, bunun 30 539‟u erkek (%84.7), 5 531‟i kadındır (%15.3). 

Anket dolduran işyerlerinin % 1,2‟si tarım sektöründe, % 46‟sı sanayi sektöründe, % 

4,9‟u inşaat sektöründe, % 48‟i hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. Çalışanların 

sektörlere göre dağılımına bakıldığında imalat sanayi kapsamındaki işyerlerinde kadınların 

sayısı ve oranının çok düşük olduğu, en yüksek olduğu tekstil ve tekstil ürünleri imalatında 31 

kişiyle %14.6‟ya ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatında 263 kişiyle  %14.0‟e ulaştığı 

görülmektedir. Buna karşılık kadınlar hizmet sektörü işlerinde daha yüksek sayıda ve oranda 

yer almaktadır. Bu iş alanları toptan ve perakende ticaret (1 255 kişi-%18.3), gayrimenkul 

kiralama ve iş faaliyetleri (1 138 kişi-%22.8), sağlık işleri ve sosyal hizmetler (771 kişi-

%53.7),  kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik (549 kişi-%24.9) ve eğitimdir 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler
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(418 kişi- %46.7). Toplam çalışanlar içerisinde sağlık işleri ve sosyal hizmetler sektöründe 

çalışan kadın sayısı çalışan erkek sayısından fazladır. 
84

 

 Kadınların en çok çalıştığı meslekler 827 kişiyle beden işçiliği (temizlik), 438 kişiyle 

satış elemanlığı, 291 kişiyle beden işçiliği (genel), 261 kişiye öğretmenlik, 240 kişiyle el ve 

makine dikişçiliği, 215 kişiye büro memurluğu ve 214 kişiyle bilgisayar operatörlüğüdür. 

Erkeklerin en çok çalıştıkları meslekler 3 089 kişiyle beden işçiliği (temizlik), 2 493 kişiyle 

beden işçiliği (genel), 1 174 kişiyle satış elemanlığı, 1 113 kişiyle güvenlik görevlisidir.
85

 

Vasıfsız kadınlar için sanayide istihdam imkanı çok kısıtlı olduğundan hizmet 

sektöründeki temizlik işleri önemli bir istihdam alanı haline gelmiştir.  Kuşkusuz eğitim, 

sağlık, finans gibi alanlar vasıflı kadın işgücü için diğer istihdam alanlarını sunmaktadır. 

Konya‟da kentsel kadın işgücünde bir ayrışma eğilimi olduğundan söz edilebilir. Düşük 

eğitimli kadınlar ekonomik şartlar zorladığı takdirde esas olarak hizmet sektöründeki vasıfsız 

işlere, üniversite ve yüksek okul mezunu kadınlar hizmet sektöründeki vasıflı işlere 

yönelmekte, lise ve dengi okul mezunlarının işgücüne katılımı ise sınırlı kalmaktadır. 

Görüşülenlerin Konya‟nın “muhafazakar yapısı” olarak adlandırdığı, kadınların evin dışında 

gelir getirici bir işte çalışması yerine ev kadını olarak ev işleri ve bakım hizmetlerini yerine 

getirmesi doğrultusundaki geleneksel yaklaşım, eğitilmiş kadınlar üzerinde de etkili olmakta 

ve kadın işgücü arzını kısıtlamaktadır.   

Türkiye genelinde görülen eğilimin Konya ili için de geçerli olduğu söylenebilir. 

Ekonomik şartların giderek ağırlaşmasıyla daha çok kadın çalışma hayatına girmiş ancak bu 

katılım ağırlıkla korunmasız istihdam biçimleri olan kendi hesabına çalışma ve ücretsiz aile 

işçiliğinde olmuştur.  

 

IV.2.2. İşsizlik Durumu 

TÜİK verilerine göre kadınların 2007‟de %15.4 olan işsizlik oranı 2008‟de %13.6‟ya 

düşmüş olsa da,  erkeklerin %9.0 olan oranından oldukça yüksektir. 2008‟de kadınların 

işsizler arasında %36.1 olan oranı, istihdam içindeki %26.5 olan oranlarından çok daha 

yüksektir.  

İŞKUR‟a iş aramak üzere kayıt olan kadınların sayısı ve oranı ciddi şekilde artmıştır. 

Ocak-Ekim 2008 arasında 3 172 olan iş arayan kadın sayısı %82 oranında artarak 5 773‟e 

çıkmıştır. Erkeklerdeki artış oranı %12‟de kalmıştır. İşsiz olan kadınlar ve erkekler için de 
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benzer oranlar geçerlidir. İşsiz kadınların sayısındaki yüksek oranlı artış sonucu kadınların 

toplam işsizler arasında 2008‟de %17.3 olan payı, 2009‟da %24.7‟ye çıkmıştır. 

 

Tablo 22: İŞKUR’a Yeni Başvurular 

 Ocak-Ekim 2008 Ocak-Ekim 2009 

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

İşgücü 19 115 15 943 3 172 23 637 17 864 5 773 

İşsiz 17 668 14 613 3 055 22 004 16 572 5 432 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

 Kuruma gelen açık işlerin sayısı Ocak-Ekim 2008 döneminde 1 897 kişi iken, 2009‟un 

aynı döneminde 2006‟ya çıkmıştır. Türkiye genelinde açık işlerin sayısının gerilediği bir 

konjonktürde Konya‟daki bu artış dikkat çekicidir. Özel sektörün payı hemen hemen 

değişmeden kalırken, kamudaki artış bunu mümkün kılmıştır. İşe yerleştirilenler içinde 

kadınların oranı 2008‟de 10.5 iken 2009‟da %20.9‟a çıkmıştır. Bunu olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirmek gerekir. 

 

Tablo 23: Açık İşler ve İşe Yerleştirme  

 Ocak-Ekim 2008 Ocak-Ekim 2009 

Açık İşler 1 897 2 006 

Kamu 164 264 

Özel 1 733 1 742 

İşe Yerleştirme 1 615 1 673 

Erkek 1 445 1 324 

Kadın 170 349 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

Görüşmelerden çıkan bir sonuç, krizin Konya ekonomisini çok fazla olumsuz 

etkilemediği, işyerlerinde büyük ölçekli işten çıkarmalara yol açmadığıdır. Krizin etkisi 

öncelikle ihracata dayalı sanayilerde özellikle gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın 

duraklamasıyla üretimin durma noktasına gelmesi ve işten çıkarmalara yol açması şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Ancak Konya ilinden yapılan ihracat çok büyük tutarlarda olmadığı gibi 

ihraç mallarının ara malı niteliğinde olması ve müşteri ülkeler arasında Ortadoğu ülkelerinin 

önemli paya sahip olması krizin olumsuz etkilerini frenlenmiş olabilir. 
86

 Bunun yanı sıra 

                                                 
86

 Konya Sanayi Odası‟na bağlı işletmeler 2005 yılında 213.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş ve toplam 

ihracat içinde ihraç edilen ürün grupları bakımından kazanlar, makineler, mekanik cihaz aksamı ilk sırada yer 

almıştır. İkinci sırada ise motorlu kara taşıtı aksamı, üçüncü sırada ise plastikler ve mamulleri gelmektedir. 

İhracatın ülkelere göre dağılımında ise Almanya 22 milyon dolar ile ilk sıradadır. Almanya‟dan sonra ise üst 

sıraları Orta Doğu ülkeleri almaktadır. (TİSK, Türk-İş, 2007, s.85) 
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şirketlerin genellikle aile şirketi olması, öz sermayeye dayanması, banka kredisi almaması 

nedeniyle krize karşı direnebildikleri belirtilmiştir.
87

 

Konya‟da özel sektöre ait hiçbir işyerinde sendika örgütlü değildir. Sendikalar sadece 

kamu sektöründe mevcuttur ancak işlerin giderek artan kısmının taşeron firmalara verilmesi 

bu alanda örgütlü işçilerin sayısının hızla azalmasına yol açmaktadır. Özel sektörde çok 

sayıda işçinin kayıtdışı olarak, asgari ücretin altında ücretle uzun saatler çalıştırıldığına, bu 

durum özellikle küçük, aile temelli işletmelerde yaygın olsa da diğer işletmelerde de 

rastlandığına dair tespitler yapılmıştır. Kriz bu tarz çalışmanın daha da yaygınlaşmasında 

etkili olmuştur. Kayıtdışı çalışanların işsizlik sigortasından yararlanma imkanlarının olmayışı 

nedeniyle işsiz kaldıklarında İŞKUR‟a başvurmamalarının işsizliğin gerçek boyutlarıyla 

ortaya çıkmasını engellediği düşünülebilir. Krizin Konya‟daki olumsuz etkilerinin gerçekte 

olduğundan daha düşük olduğu izleniminin doğmasında kayıtdışı çalışmanın yaygınlığının 

etkili olabileceği dile gelmiştir.  

 

IV.2.3. İşgücü Yetiştirme Kursları 

 Ocak-Eylül 2009 arasındaki dönemde işsizlik ödeneği alanlara ve genele yönelik 

olarak açılan kurs sayısı 83 ve kursiyer sayısı 1 961‟dir. 17 istihdam garantili kurs açılmış ve 

bunlara 424 kişi katılmıştır. Bunların dışında hükümlü ve özürlülere yönelik kurslar ile AB 

aktif istihdam tedbirleri planı kapsamında açılan kurslar vardır. Açılan kurslardan mezun olan 

toplam 4 409 kişinin 1 181‟i (% 26.8) kadındır. 

 Toplum Yararına Çalışma Programları  kapsamında açılan 77 programa 1 510 kişi 

katılarak işe yerleştirilmiştir. Bunların 109‟u (%7.2) kadındır.   

 

IV.3. Gaziantep İşgücü Piyasasında Kadın 

Gaziantep ili işgücü piyasasına ilişkin bilgiler TÜİK‟in Hane Halkı İşgücü Anketi 

Bölgesel Sonuçları Düzey 2 içinde Adıyaman ve Kilis illeriyle birlikte yer almaktadır. 

Gaziantep‟te 2007‟de işgücündeki kadın sayısı 77 bin ve kadınların işgücüne katılım oranı  

%10.8‟dir.  Çok düşük olan bu oran, kadın işgücü sayısının 2008‟de 39 bin kişi artarak 116 

bin kişiye çıkmasıyla  %15.8‟e yükselmiştir. Aynı durum istihdam için de geçerlidir. 2007‟de 

70 bin kişi olan istihdam ve %9.8 olan istihdam oranı 2008‟de işgücündeki artışın tamamının 
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 2005 yılında Konya Sanayi odasına üye işletmelerin %36.4‟ü anonim veya limitet aile şirketidir. (TİSK, Türk-

İş 2007, s.104) 
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istihdam olarak gerçekleşmesi nedeniyle  %14.7‟ye çıkmıştır. İşsiz sayıları 8 bin kişiyle aynı 

kalmıştır. 

 

 
Tablo 24: Gaziantep’te Nüfusun İşgücü Durumu (Bin kişi) * 

TOPLAM  2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Kurumsal olmayan sivil nüfus  2 211 1 112 1 098 2 264 1 130 1 134 

15+yaş nüfus 1 389 715 674 1 447 735 712 

İşgücü 568 77 490 634 116 518 

İstihdam edilenler  465 70 396 530 108 422 

İşsiz  102 8 95 104 8 96 

İşgücüne katılma oranı  40.9 10.8 72.7 43.8 15.8 72.7 

İşsizlik oranı  18.0 9.8 19.3 16.4 6.6 18.6 

İstihdam oranı  33.5 9.8 58.7 36.6 14.7 59.2 

İşgücüne dahil olmayan nüfus 821 638 184 813 619 

 

194 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 8.11.2009) 

 

Aynı dönemde erkek işgücü 28 bin kişi artmış olup, istihdam 26 bin kişi ve işsiz sayısı 

bin kişi artmıştır. Kadınların işsizlik oranı %9.8‟den %6.6‟ya, erkeklerin işsizlik oranı 

%19.3‟den  %18.6‟ya düşmüştür.  

 

IV.3.1. İstihdam Durumu 

 Gaziantep Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ili olarak sanayi üretiminde 

önemli bir yere sahiptir. Toplam istihdamda hizmetler ilk sırayı almakta, onu sanayi ve tarım 

sektörleri izlemektedir. 2008‟de kadın istihdamında tarım %65.7‟yle ilk sırada olup, onu 

%23.1‟le hizmetler ve %11.1‟le sanayi izlemektedir. Erkekler için ilk sırada %38.4‟le sanayi, 

gelmekte, onu  %37.9‟la hizmetler ve %23.5‟le tarım izlemektedir. 

 
Tablo 25: Gaziantep’te İstihdamın Sektörel Dağılımı (Bin kişi)* 

 2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 
Toplam 465 70 396 530 108 422 

Tarım 120 38 82 170 71 99 

Yüzde 25.8 54.3 20.7 32.1 65.7 23.5 

Sanayi 167 13 154 175 12 162 

Yüzde 35.9 18.6 38.9 33.0 11.1 38.4 

Hizmetler 178 19 159 185 25 160 

Yüzde 38.3 27.1 40.2 34.9 23.1 37.9 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

 İnşaat sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 8.11.2009) 

 

 

http://www.t�ik.gov.tr/
http://www.t�ik.gov.tr/
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 2007‟den 2008‟e kadın istihdamındaki artışın hangi sektörlerde gerçekleştiğine 

bakıldığında 33 bin kişiyle neredeyse tamamının tarımda olduğu görülmektedir. Sanayide 

kadın istihdamı bin kişi azalırken, hizmetlerde 6 bin kişi artmıştır, Kadınların sanayide çok 

sınırlı olan istihdam imkanları daha da gerilemiştir. Erkek istihdamı da tarımda 17 bin kişi, 

sanayide 8 bin kişi, hizmetlerde bin kişi artmıştır. 

 

 
Tablo 26: Gaziantep’te istihdamın işteki duruma göre dağılımı (Bin kişi) * 

 2007 2008 

 Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek 

Ücretli/yevmiyeli 285 34 252 292 38 254 

İşveren ve Kendi hesabına 134 7 127 149 10 139 

Ücretsiz aile işçisi 47 29 18 90 61 29 

Toplam 465 70 366 530 108 422 

Tarım       

Ücretli/yevmiyeli 18 7 11 13 5 7 

İşveren ve Kendi hesabına 62 3 59 75 6 69 

Ücretsiz aile işçisi 40 27 13 82 59 23 

Toplam 120 38 82 170 71 99 

Tarım dışı       

Ücretli/yevmiyeli 267 26 241 279 33 246 

İşveren ve Kendi hesabına 72 4 68 73 4 70 

Ücretsiz aile işçisi 7 2 5 8 1 6 

Toplam 345 32 313 360 38 322 

* Rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir. 

Kaynak: www.tüik.gov.tr İşgücü İstatistikleri, (erişim 8.11.2009) 

 

 

 Tarımda artan kadın istihdamı esas olarak ücretsiz aile işçiliğindedir,  bu konumda 

çalışan kadınların sayısı 32 bin kişi artmıştır. Ücretli ve yevmiyeli çalışan sayılarında 4 bin 

kişi, kendi hesabına çalışan sayısında 3 bin kişi artış vardır. Tarımda ücretli ve yevmiyeli 

çalışanlar 2 bin kişi azalırken tarım dışında 7 bin kişi artmıştır. Kendi hesabına çalışan 

sayısındaki artış tümüyle tarımda olup, tarım dışında kendi hesabına çalışan sayısı 2007 ve 

2008‟de 4 bin kişiyle aynıdır. Dolayısıyla artmış görünen kadın istihdamının ağırlıkla maddi 

bir karşılığı olmayan, kadının aile içindeki konumunda bir iyileşme sağlamayan ve 

korunmasız bir çalışma tarzı olan ücretsiz aile işçiliğinde olması kadın istihdamı açısından 

olumlu addedilebilecek bir gelişme değildir. 

 Gaziantep‟te sosyal taraflarla yapılan görüşmelerde tarım üretiminin daha çok 

Adıyaman ilinde olduğu, dolayısıyla kadın istihdamındaki artışın Gaziantep‟ten çok 

Adıyaman ve Kilis‟te gerçekleşmesi olasılığına dikkat çekilmiştir. Kadınlar tarımda pamuk, 

fıstık, zeytin ve biber üretiminde çalışmakta olup istihdam artışı mevsimsel niteliktedir. 
88

  

                                                 
88

 Gaziantep İŞKUR İl Müdürü, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter yardımcısı, Gaziantep ABİGEM 

temsilcisi, Türk-İş il temsilcisi, Kadın Platformu temsilcisi ve bir KİHEP eğitmeniyle görüşülmüştür. 
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Gaziantep sanayi alanında büyük üretim ve istihdam potansiyeline sahiptir. Sanayi 

işkolları içinde istihdam açısından ilk üç sırayı tekstil, gıda ve plastik sanayileri almaktadır. 

İlden yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapılmakta olup ihracat tutarları yıllar itibariyle önemli artış 

göstermektedir. 2006 yılında ihracat tutarı 2.238.648 ABD doları iken 2008‟de bu tutar 

3.898.920 dolara çıkmıştır. İhraç edilen ürünler içinde tutar olarak ilk sırada makine halısı, 

ikinci sırada iplikler, üçüncü sırada kumaşlar gelmekte olup bunlar, tekstil işkolunun ihracatta 

başı çektiğini göstermektedir. Daha sonra kimyevi maddeler, çimento ve toprak ürünleri ile 

gıda işkolu kapsamında yer alan kuru kayısı ve buğday unu gelmektedir. İhracatın ülkelere 

göre dağılımına bakıldığında 2008 yılında  ilk sırayı 1 628 milyon dolarla Irak almaktadır. 

Irak‟ın toplam ihracat içindeki payı %41.6‟dır. Irak‟a yapılan ihracat 2007‟den 2008‟e iki 

buçuk kat artmıştır. AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı %20‟dir.
89

 İlin 

sanayileşmedeki ileri konumuna rağmen istihdamda kayıtdışılığın çok yaygın bir sorun 

olduğu, sendikalaşmanın çok düşük düzeyde bulunduğu görüşmelerde belirtilmiştir. 

Gaziantep‟te kadınların sanayide istihdama katılımı son derece sınırlıdır. İŞKUR‟un 

Gaziantep İli 2008 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçlarına göre ankete katılan 461 

işyerinde çalışanların toplam sayısı 40 357 olup bunun 35 744‟i erkek ve 4 613‟ü kadındır. 

Kadınların oranı % 11.4‟dür. İşyerlerinin  %48.7‟si sanayi, %46.6‟sı hizmetler sektöründedir. 

Anket kapsamındaki sanayi işyerleri arasında tekstil ve tekstil ürünleri imalatı önde 

gelmektedir. Erkeklerin % 46.9‟u, kadınların % 23.8‟i bu işkolunda çalışmaktadır. Ancak söz 

konusu işkolunda 111 işyerinde istihdam edilen 16 948 kişinin arasında kadınların payı 1 096 

kişiyle sadece % 6.5‟dir. Bir diğer imalat sanayi işkolu olan gıda ürünleri, içecek ve tütün 

imalatında yer alan 28 işyerinde çalışan 2 202 kişi arasına kadınların sayısı 329 ve oranı 

%14.9‟dur. Diğer imalat işkollarının hepsinde kadınların sayısı ve oranı düşüktür. Hizmetler 

sektöründe ankete katılan işyerlerinde kadınların sayıca çok olduğu işkolları toptan ve 

perakende ticaret, sağlık işleri ve sosyal hizmetler ile eğitimdir.
90

 Mesleklere göre dağılıma 

bakıldığında erkeklerin en çok çalıştığı meslek “ambalajcı (elle)” iken, kadınların en çok 

çalıştığı meslek “beden işçisi”dir (temizlik).
91

  

 Kadınların sanayide tekstil ürünleri altında yer alan triko imalatı ve gıda imalatında 

sınırlı oranda, bu işkollarının dışındaki işkollarında ise neredeyse hiç yer almaması 

Gaziantep‟in geleneksel yapısı içinde kadınların çalışmasının hoş karşılanmaması ve 

kadınların da çalışmak istememesi ile açıklanmaktadır. Sanayi bölgeleri kadınlara uygun 
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çalışma alanları olarak görülmemektedir. Ancak çalışma koşullarının elverişsizliğinin bu 

noktada belirleyici olduğunu göz önüne almak gerekir. Özellikle küçük işletmelerde cinsel 

tacize uğrama riskinin kadınları bu tip işletmelerde çalışmaktan alıkoyduğu ifade edilmiştir. 

Büyük işletmeler tercih edilmektedir ancak gıda işkolunda kadın işçilerin bulunduğu bazı 

büyük işletmelerde üç vardiya çalışma olmasının, genç işçi kızların evlenince işten 

ayrılmasına yol açtığı belirtilmiştir. Özellikle gece vardiyasından sonra eve kadar bırakan 

servisin olmaması durumunda kadınlar can güvenlikleri açısından işten ayrılmaktadır. Ayrıca 

aileye ilişkin tüm ev işi ve bakım sorumluluklarının kadınlardan beklendiği koşullarda kadın 

açısından gelir getirici iş ile diğerlerini bağdaştırmak zor olduğu kadar, erkeklerin beklentisi 

kadınların evde oturması doğrultusundadır. Buna karşılık yüksek öğretim mezunu, uzman 

mesleklere sahip kadınlar ağırlıkla hizmet sektöründeki bazı işkollarında çalışma imkanı 

bulsalar da, üst gelir gruplarından olan önemli bir kesimin evde oturmaktan yana tercih 

kullandığı dile gelmektedir. Kuşkusuz vasıflı veya vasıfsız kadınları çalışma hayatına 

girmekten alıkoyan koşulların daha kapsamlı araştırmalarla açığa çıkarılmasında yarar vardır. 

 Tekstil işkolunun son ekonomik kriz öncesinde Hindistan ve Çin‟den yapılan ucuz 

ithalat nedeniyle olumsuz etkilendiği, ithal edilen ürünleri üreten kimi işletmelerin 

kapanmasıyla çok sayıda kadın işçinin işini yitirdiği belirtilmiştir. Tekstil işkolunun altında 

yer alan triko üretiminde küçük atölyelerde kayıtdışı çalıştırma yaygındır, aynı duruma gıda 

işkolunda paketleme işlerinde de rastlanmaktadır. Gıda işkolunda kadınlar açısından yaygın 

bir iş, evde çocukların da katılımıyla yapılan ve mevsimlik olan fıstık kırma işidir.
92

 

Kadınların yaptığı fason çalışmanın bir diğer örneği triko ürünlerin üzerine boncuk 

işlenmesidir. Bunun yanı sıra az sayıda vasıflı kadın tarafından evlerde üretilen “Antep işi” 

örtüler yüksek fiyata satılabilmektedir ancak bu işler siparişe bağlı olduğu için süreklilik 

taşımamaktadır. 

Konya ili işgücü piyasasında gözlenen ayrışma Gaziantep işgücü piyasası için de 

geçerlidir. Vasıfsız kadınlar esas olarak hizmet sektöründe temizlik işlerinde çalışmaktadır. 

İşletmelerin yanı sıra üst gelir gruplarından ailelerde, kadınların çalışmasından bağımsız 

olarak ev ve bakım hizmetlerinde işçi çalıştırıldığı görüşmelerde dile gelmiştir. Son 

zamanlarda yerli kadınların tam zamanlı hizmet sunmamasından ötürü özellikle bakım 

işlerinde çalıştırmak üzere göçmen kadınlar tercih edilmektedir.  

Yüksek öğretimli vasıflı kadınlar fabrikaların idari departmanlarında, finans 

sektöründe, eğitim sektöründe ve sağlık sektöründe çalışmaktadır. Ancak yönetici olarak 
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 17-18 kiloluk teneke kutulardaki fıstığın kabuğunun kırılması için gün boyu çalışma karşılığında elde edilen 

kazanç sadece 5 liradır. Sürekli olmayan bu işten elde edilen gelirin çok düşük olduğu görülmektedir. 
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kadınlara istisnai durumlarda rastlanmaktadır. Lise mezunu genç kadınların özellikle sayıları 

giderek artan özel sağlık kurumlarında ara eleman olarak ve alışveriş merkezlerinde satış 

elemanı olarak istihdam edildiği belirtilmiştir. Üniversite mezunu olan kadınların bir kısmı da 

aslında lise mezunu olanların yapabileceği işleri yapmak üzere çalışmaktadır. 

 Ekonomik krizin Gaziantep ekonomisine etkileri konusunda görüşler 

farklılaşmaktadır. Ortadoğu ülkelerinin yüksek payından ötürü ihracatta ciddi bir azalma 

yaşanmaması nedeniyle krizin kent ekonomisini fazla etkilemediğine dair değerlendirmeler 

vardır. AB ülkelerine yapılan ihracatın azaldığı, dolayısıyla tekstil ve otomotiv yedek parça 

imalatının olumsuz etkilendiği ancak gıda imalatının pek etkilenmediği söylenmiştir. Öte 

yandan bazı işverenlerin krizi bir fırsat olarak görüp kıdemli işçileri işten çıkarma, çalışma 

saatlerini uzatma yoluna gittiği, işsiz insan sayılarının arttığı ve çaresiz insanların her koşulda 

çalışmaya hazır olduğuna dair görüşler de dile gelmiştir.  

 Öte yandan İŞKUR verilerine göre 2009 yılında Gaziantep‟te yeni istihdam edilen işçi 

sayısı 2008 yılına göre 1-49 arası işçi çalıştıran 325 işyerinde  %35.9, 50-99 kişi çalıştıran 49 

işyerinde %25.7 ve 100 ve üzeri işçi çalıştıran 66 işyerinde %17.5 oranında artmıştır.  

2009‟da toplam istihdam artışı 5 118 kişi olup, bunun içinde kadınların sayısı 493 ve oranı 

%9.6‟dır. 

 
Tablo 27: İstihdamını Artıran İşyerleri  

Çalışan 

işçi sayısı 

İstihdam 

artıran 

işyeri sayısı 

2008 

İstihdamdan önceki sayı 

2009 

Yeni istihdam edilen işçi sayısı 

Artış 

oranı 

(%) 

  Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam  

1-49 325 4 009 546 4 581 1 472 156 1 647 35.9 

50-99 49 2 306 327 2 735 615 47 705 25.7 

100 66 13 656 2 052 15 760 2 452 290 2 766 17.5 

Toplam 440 19 971 2 925 23 076 4 539 493 5 118 22.2 

Kaynak: İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü 

 

 

Burada dikkat çekici olan, işyerlerindeki kayıtlı işçi sayılarına ilişkin bu bilgilere göre  

istihdamdaki artış oranının kadınlarda %16.8 iken, erkeklerde %22.7 olmasıdır. Erkek 

istihdamı daha fazla artmış görünmektedir.  Ancak Gaziantep iline ilişkin  olarak hizmet akdi 

ile çalışan sigortalı sayılarına bakıldığında Temmuz 2008-Temmuz 2009 arasındaki dönemde 

erkeklerin sayısında 1 012 kişilik bir azalma, kadınların sayısında 2 150 kişilik bir artış 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo 28: Gaziantep’te Hizmet Akdi ile Çalışan Sigortalı Sayıları 

 Temmuz 2008 Aralık 2008 Temmuz 2009 

Toplam 132 022 135 454 133 160 

Kadın  17 028 18 929 19 178 
Erkek 114 994 116 525 113 982 

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler (erişim 20.11.2009) 

 

 

Kayıtlı çalışan erkek işçilerin sayısındaki azalma %0.9‟la çok sınırlıdır. Buna karşılık 

kayıtlı çalışan kadınların sayısındaki artış %12.6‟yla dikkat çekicidir. Kriz koşullarındaki bu 

artış 5763 sayılı Kanunun kadın istihdamını teşvik eden düzenlemesiyle ilişkili 

değerlendirilebilir. Kanunun, kadın istihdamının çok sınırlı olduğu bir kentte kısıtlı da olsa, 

olumlu etkisi olmuştur. 

 

IV.3.2. İşsizlik Durumu 

TÜİK verilerine göre işsizlik oranları 2007 yılında kadınlar için %9.8 ve erkekler için 

%19.3 iken, 2008 yılında kadınlar için % 6.6‟ya ve erkekler için %18.6‟ya düşmüştür. Ancak 

erkekler için kriz başlamadan önce çok yüksek bir işsizlik oranı söz konusudur. Krizin 

olumsuz etkileriyle birlikte 2009 yılında iş arayan olarak  İŞKUR‟a başvuran sayılarında 

önemli artışlar olmuştur. Ocak-Ekim 2008 döneminde aktif iş arayan sayısı 19 908 kişi iken 

2009‟un aynı döneminde  %38‟lik bir artışla  27 475 kişiye çıkmıştır. Erkeklerde artış oranı 

%24.9 iken kadınlarda % 116‟dır. Krizin ek işçi etkisi Gaziantep gibi kadın istihdamının çok 

düşük olduğu bir kentte bile kadınları iş aramaya sevk etmiştir. Ocak-Ekim 2009 döneminde 

yeni başvurularla birlikte toplam kayıtlı işgücü sayısı 41 812, işsiz sayısı 37 809‟a çıkmıştır.  

İş arayanlar arasında kadınların oranı %15.8‟dir. 

 

Tablo 29: İŞKUR’a Yeni Başvurular 

 Ocak-Ekim 2008 Ocak-Ekim 2009 

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

İşgücü 19 908 17 033 2 875 27 475 21 265 6 210 

İşsiz 18 697 16 005 2 692 24 797 19 040 5 757 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

 Kuruma gelen açık işlerin sayısı Ocak-Ekim 2008 döneminde 2 353 kişi iken, 2009‟un 

aynı döneminde 2 682‟ye çıkmıştır. Türkiye genelinde açık işlerin sayısının gerilediği bir 

konjonktürde Konya gibi Gaziantep‟te de bu artış dikkat çekicidir. Kamu sektörünün payı 

değişmeden kalırken, özel sektördeki artış bunu mümkün kılmıştır. İşe yerleştirilenler içinde 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler
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kadınların oranı 2008‟de %12.3 iken 2009‟da %3.9 gibi düşük bir düzeye inmiştir. İşe 

yerleştirmelerden yararlananlar erkekler olmuştur. 

 

Tablo 30: Açık İşler ve İşe Yerleştirme  

 Ocak-Ekim 2008 Ocak-Ekim 2009 

Açık İşler 2 353 2 682 

Kamu 68 67 

Özel 2 285 2 615 

İşe Yerleştirme 1 933 2 141 

Erkek 1 695 1 958 

Kadın 238 183 

Kaynak: İŞKUR İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi 

 

 
Tablo 31: Kayıtlı İşsizlerin Eğitim Durumları 

 2008 2009 

 Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

İlköğretim ve altı 12 991 1 136 14 127 23 759 2 541 26 300 

Orta öğretim 4 142 875 5 017 7 605 2 256 9 861 

Yüksek öğretim 1 655 701 2 356 2 846 1 418 4 264 

Toplam 18 788 2 712 21 500 34 210 6 215 40 425 

Kaynak: İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü 

 

Kayıtlı işsizlerin eğitim durumlarına dair bilgiler 2008‟den 2009‟a kadın işsizlerin 

sayısının ilköğretim ve altı eğitime sahip olanlarda % 223,  ortaöğretim mezunlarında % 258  

ve yüksek öğretim mezunlarında % 200 arttığını göstermektedir. En fazla oransal artış işgücü 

piyasasına katılımları en sınırlı kesim olan ortaöğretim mezunlarındadır. 
93

 

 

 
Tablo 32: Kayıtlı İşsizlerin Yaş Durumları 

 2008 2009 

 Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

15-24 yaş 4 462 998 5 460 8 238 2 510 10 748 

Yüzde 23.7 36.8 25.4 24.1 40.4 26.6 

25-39 yaş 11 392 1 335 12 727 20 747 3 025 23 772 

Yüzde 60.6 49.2 59.2 60.5 48.7 58.8 

40 ve üzeri 2 934 379 3 313 5 225 680 5 905 

Yüzde 15.6 14.0 15.4 15.3 10.9 14.6 

Toplam 18 788 2 712 21 500 34 210 6 215 40 425 

Kaynak: İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü 

 

 

Kayıtlı işsizlerin yaş grubuna göre dağılımına bakıldığında 2008‟de 15-24 yaş 

grubundaki kadın işsizlerin %36.8 olan payı 2009‟da %40.4‟e çıkarak artış gösterirken, 25-39 
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 2004-2006 aralığında lise ve dengi meslek okulu mezunu olan kadınların istihdam içindeki payları %19.6‟dan 

%10.5‟e düşmüştür. (Ecevit 2009, s.42) Bu kesimin işsizlikte artan payı istihdamdaki azalan paylarıyla 

ilişkilendirilebilir. 
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yaş grubundakilerin payı %48-49 aralığında pek değişmeden kalmış, 40 yaş ve 

üzerindekilerin payı ise %14‟den %10.9‟a inmiştir. Buna karşılık erkeklerde söz konusu yaş 

gruplarındaki oranlar hemen hemen değişmeden kalmıştır. Temmuz 2008‟de yürürlüğe giren 

istihdamı teşvik paketinin genç erkeklerin işe alınmasını teşvik ettiği için bir çok işyerinde 

daha kıdemli erkek işçilerin işten çıkartılması ve yerlerine gençlerin alınmasına yol 

açabileceği şeklindeki endişeler Ankara ilinde olduğu gibi Gaziantep ilinde de istatistikler 

tarafından doğrulanmamıştır.   

İşsizlik sigortasına başvuran sayısı Ağustos 2008 sonunda 4 755 kişi iken, Ağustos 

2009 sonunda 5 803 kişi olup, artış oranı %22‟dir.  

 

IV.3.3. İşgücü Yetiştirme Kursları 

İŞKUR tarafından 2008 yılında 97 mesleki eğitim kursu açılmış ve 1 525 erkek ve 295 

kadın katılmıştır. Katılımcı kadınların oranı %16.2‟dir. 2009 yılında durum değişmiş, açılan 

193 kursa 2 011 erkek ve 2 120 kadın katılmış, böylece kadınların oranı %51.3‟e çıkmıştır. 

Buna karşılık 2009 yılında başlayan Toplum Yararına Çalışma Projelerine katılan 1 505 

kişinin 1 490‟ı erkek, yalnızca 15‟i kadındır. 

İŞKUR Şahinbey Belediyesi ile ortak mesleki eğitim kursları yürütmektedir. 25 farklı 

kursta 575 kişinin eğitilmesi hedeflenmiş olup, bunun sadece bir tanesi erkeklere yöneliktir. 

Kadınlara yönelik kurslar ev tekstili (örtü dikimi), makine nakışları, ev mefruşatı ve el 

nakışları, çocuk bakıcılığı, bayan kuaförlük, pasta, bisküvi ve tatlı hazırlama alanlarındadır. 

İŞKUR işbirliğiyle Gazikent ve Elbim‟de verilen yönetici sekreterlik ve bilgisayarlı muhasebe 

eğitimi kurslarına Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi dahil edilmiştir. Katılımcı kadınların 

eğitimin bu modülünden çok yararlandıkları belirtilmiştir. 

Gaziantep Ticaret Odası da mesleki eğitim kursları düzenleyen kurumlar arasındadır. 

Bunlar lise mezunlarına yönelik kurslar olup, sigortacı firmalara yönelik eleman, marketlerde 

satış elemanı, desinatör yetiştirme ağırlıkla kadınları hedef almakta, hasta hizmetlisi 

yetiştirme kursunda kadın ve erkek eşit sayıda bulunmaktadır. Oda bir endüstriyel tasarım 

merkezi kurma projesi için IPA‟ya başvurmuştur. Kurslarda olduğu kadar hizmet sektöründe 

yeni açılan büyük işyerlerinde kadın eleman alımı için kota konulması yararlı bulunmaktadır.  

Suriye ile Türkiye arası seyahatlerde vizenin kaldırılması nedeniyle kente yoğun bir 

turist akını başlamıştır. Bunun kent ekonomisi üzerinde olumlu etkileri olduğu 

belirtilmektedir.  Özellikle Gaziantep‟te yeni gelişen kültür turizmi kapsamında kadınların bu 

gelişmeden yararlanabilmesi için özellikle otel, restoran vb. yerlerde kadın işçi istihdamının 
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artırılması, çalışma koşullarının kadınların bu alanlarda çalışma konusunda çekincelerini 

ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  

V. İstihdamın Düzgün İşler Kapsamında Artırılmasına İlişkin Öneriler 

Küresel finans krizinin gelişmekte olan ülkelerdeki toplumsal cinsiyet etkileri üzerine 

çalışan araştırmacılar krizden çıkış için uygulanan mali ve parasal politikaların yeni bir 

kalkınma anlayışı içinde şekillenmesi gereğine dikkat çekmektedir. Sadece ekonomik büyüme 

değil, daha çok refah ve gelir eşitliği hedeflenmeli  ve ilk adım olarak mali politikalar ve kredi 

dağıtımı sadece kısa dönemli tüketim sorunlarını azaltmayı değil aynı zamanda uzun dönemli 

üretkenlik artışını desteklemelidir. Dolayısıyla üretimi teşvik paketleri iş yaratma, toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve çevreyi koruyan bir ekonomiye geçişi destekleyecek şekilde 

uygulanmalıdır. Bunun anlamı, hükümetlerin talebi artırmak ve iş yaratmak üzere desteklediği 

yatırımların esas olarak erkeklerin istihdam edildiği fiziki altyapı yatırımlarıyla sınırlı 

kalmamasıdır. Hükümetler kamu sağlığı, eğitim, çocuk bakımı ve diğer sosyal hizmetler için 

sosyal altyapı yatırımlarına kaynak ayırmalıdır. Böylece hem kadınlar için istihdam imkanı 

yaratılır hem de çocuk bakım hizmetleri, okul beslenme programları gibi uygulamalar 

aracılığıyla krizin kadınlar üzerindeki yükü kısmen azaltılır.  Gelişmekte olan ülkelerde kız 

çocukların okuldan alınmasının önüne geçmek için şartlı nakit transferi kaynakları ve ailelere 

ödenen tutarlar artırılmadır. Bu noktada toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anahtar 

konumundadır. Hükümetler aynı zamanda kadınların yüksek vasıflı sanayilerde istihdamını 

sağlayacak çıraklık ve mesleki eğitim programları uygulamalıdır. 
94

  

Hanelerin krizle baş etme stratejisi içinde kadınların artan sayıda işgücü piyasasına 

çıkmasından ötürü kadın dostu kamusal çalışma programlarının tasarlanması ve uygulanması 

çok önemlidir. Hindistan, Peru, Şili, Arjantin gibi ülkelerde uygulanan istihdam garanti 

şemaları özellikle kadınları hedeflemiş, eve yakın işler, esnek çalışma saatleri ve çocuk bakım 

hizmetleri sunmuş ve kadınların gelir getirici çalışmaya girmesi bakımından etkili olmuştur.
95

 

Hane gelirinin erkek yerine kadının elinde olduğu durumlarda çocukların refahının daha 

yüksek olduğu bilinmektedir. Dünya Bankası Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı kadınların 

ekonomik güçlenmesi için kadınların ürün, finans, toprak ve işgücü piyasalarına erişimlerini 

kolaylaştıracak önemlerin alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda kadın 

girişimcilerin ürünlerini pazarlamaları, finans piyasalarından kolaylıkla kredi temin etmeleri,  

çiftçi kadınların toprak sahibi olması  ve kadınların işgücü piyasasına katılması için kamusal 

çalışma programlarının oluşturulmasını ve kaliteli ve düşük fiyatlı bakım hizmetlerinin 
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sunulması önerilmektedir. 
96

 Nitekim ekonomik krizle birlikte 2009‟da Dünya Bankası 

Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı Grubu Bankanın krize karşı yanıtının, mali kaynakların 

çoğunluğunun özellikle krizden kadınların ve kız çocuklarını en fazla etkilendiği ülkelerde 

kadınların gelirlerini ençoklaştırmaya yardım için tahsis edilmesi olduğunu belirtmiştir. 

Özellikle mikro finans kurumlarına çoğunluğu kadın olan yoksul ödünç alıcılara hizmetlerini 

sürdürebilmeleri için sermaye verilmesi, KOBİ‟ler için bir fon oluşturulması öngörülmüştür. 

Bu tür yatırımlar mevcut sıkıntıları hafifletmek ve gelecektekileri önlemek bakımından akıllı 

kalkınma yardımları olarak tanımlanmaktadır.
 97

   

Ancak Seguino‟nun ifade ettiği gibi ekonomik krizle birlikte gelişmiş ülkelerin ve 

uluslararası finans kuruluşlarının büyüme ve kalkınma üzerinde dayattığı sınırlamalardan 

kurtulmak için bir fırsat penceresi açılmıştır. Gelişmekte olan ülkeler ihracata dayalı büyüme 

modelini yeniden gözden geçirmelidir çünkü zengin ülkelerin daraldığı ve ihracata dayalı 

talebin azaldığı şu dönemde yeniden ülke içi talebin önemi ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerin IMF, DB, DTÖ koşullarıyla daraltılan politika alanı ülkelerin üretken 

kapasitelerini gözeten sanayi politikalarıyla yeniden genişletilmelidir. Bu süreçte hükümetler 

politikalarının toplumsal cinsiyet etkilerini göz önünde tutmalı ve kadınlara her düzeyde karar 

alma sürecinde temsil imkanı tanımalıdır.
98

 

 

V.1. Türkiye için öneriler
99

 

Türkiye‟de krizin en çarpıcı etkisi istihdamdaki azalma ve artan işsizliktir. Özellikle 

kadınların azalan hane gelirlerine katkıda bulunmak için işgücü piyasasına artan katılımlarıyla 

yükselen işsizlik oranları istihdam artırıcı politikaların mutlaka toplumsal cinsiyet 

perspektifinden yapılması gereğini ortaya koymaktadır. Kamunun çalışmalarına yön veren 

makro ekonomik politikaların dile getirildiği resmi metinlerde sağlanması hedeflenen 

istihdam artışından yararlanmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetileceği açık bir biçimde 

dile getirilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları sundukları hizmetin kadın ve erkeklere ne 

şekilde yansıdığını açığa çıkaran toplumsal cinsiyet bütçelemesi uygulamalıdır. 

İşsizlikle mücadele açısından Türkiye‟nin izlediği sanayileşme politikalarında köklü 

değişikliklere ihtiyaç vardır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara ve yatırım mallarının ülke içinde 

üretimini destekleyecek yatırım teşvik politikaları gereklidir. 16 Temmuz 2009‟da yürürlüğe 
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giren teşvik sistemi bu doğrultuda bir girişim olabildiği takdirde desteklenen sektörlerde 

yaratılacak istihdamın „istihdamsız büyüme‟ sürecini zaman içinde ters yönde etkilemesi 

beklenebilir. Ancak yeni yaratılacak istihdamın kadınlar ve erkekler arasındaki dağılımının ne 

şekilde olacağı çok önemlidir. İşgücü piyasasının toplumsal cinsiyet temelinde ayrışmış yapısı 

nedeniyle kadınların imalat sanayiinde istihdam imkanları çok sınırlıdır. Ancak teşvik 

politikaları ağırlıkla sanayinin desteklenmesine yöneliktir. Dolayısıyla bilinçli müdahaleler 

olmadığı takdirde kadınların bu süreçten yararlanma olasılığı çok düşüktür. 

İşsizlikten en çok etkilenenler işgücü piyasasına daha yüksek oranda katılan lise ve 

dengi okul mezunu genç kadınlardır. Edindikleri eğitim onlara işgücü piyasası açısından 

gerekli becerileri kazandırmamaktadır. Bu genç kadınların daha az gelişmiş bölgelerde, teşvik 

edilen sektörlerden en azından kadınların çalışması konusunda toplumsal kabulün mevcut 

olduğu tekstil-konfeksiyon, gıda gibi işkollarında mesleki eğitimden geçerek vasıflı işgücü 

olarak istihdamı konusunda çalışma yürütülmelidir. Büyük ölçekli yatırımların desteklendiği 

sektörler arasında yer alan elektronik sanayi, tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı, ilaç 

üretimi gibi alanlarda da genç kadınların mesleki eğitim görerek vasıflı işgücü olarak 

çalışması sağlanabilir. Bu konuda İŞKUR‟a hem kadın ve erkek meslekleri konusunda 

kalıplaşmış yargıları zayıflatmak hem de ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitim kurslarını 

düzenlemek bakımından sorumluluk düşmektedir. 

İŞKUR‟un sunduğu işgücü yetiştirme kurslarından yararlananlar arasında kadınların 

oranı yükselmektedir ve bu olumlu bir gelişmedir. Bu doğrultudaki çalışmalar 

sürdürülmelidir. Kadının insan hakları eğitim modülü kadınlara yönelik tüm işgücü yetiştirme 

kurslarına entegre edilmelidir. 

Türkiye‟de kentsel kadın istihdamının hizmet sektörü ağırlıklı olduğunu göz önüne 

alındığında bu sektör içinde yer alan turizm alt sektörü kadınlar açısından çok önemli bir 

istihdam potansiyeli taşımaktadır. Ancak bu sektörde hizmet üretim sürecinin örgütlenme 

özellikleri (kapalı mekanlarda yalnız başına çalışmanın cinsel taciz riski taşıması gibi) 

nedeniyle kadınların çalışması önünde sosyo-kültürel engeller mevcuttur. Hizmet üretim 

sürecinin yeniden örgütlenmesi ve hemcins temelli ekip çalışmasının sağlanması yoluyla 

endişeleri gidermek mümkündür.  

Hem imalat sanayiinde hem de hizmetler sektörünün alt dallarında kadınların vardiyalı 

çalışması durumunda ulaşım imkanlarının yetersizliği kadınları çalışmaktan alıkoyan 

engellerin başında gelmektedir. Gece geç saatlerde eve kendi başına dönmek zorunda olmak 

kadınların can güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Taşıma servislerinin kadınları 

evlerine kadar bırakmaları durumunda sorun kolayca çözülebilir. Dolayısıyla istihdamı teşvik 
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eden uygulamaların taşıma hizmetleriyle ilişkilendirilmesinde büyük yarar vardır. Her iki 

konuda işverenlere ve işveren örgütlerine sorumluluk düşmektedir. 

İşyerlerinde yasal çalışma sürelerini aşan uzun çalışma saatleri kadınları çalışmaktan 

alıkoyduğu gibi kriz koşullarında yeni işçi istihdamı önünde de bir engeldir. Çalışma 

sürelerinin İş Kanununun öngördüğü haftalık 45 saate çekilmesi ve Kanunun uygulanmasının 

sağlanması kadın istihdamını teşvik açısından önemlidir. 

Kriz koşullarında kadınların istihdamında sınırlı da olsa bir artış söz konusudur. Ancak 

bu artış esas olarak kırsal kesimde ve korunmasız istihdam kapsamındaki ücretsiz aile işçiliği 

ve kendi hesabına çalışma biçimlerindedir. Ücretli çalışmada çok sınırlı bir artış olmuştur. 

Kadınlar için kendi hesabına çalışmanın desteklenmesi resmi politikaların bir parçasıdır. 

Ancak bu tarz istihdamın sosyal güvenlik kapsamında kayıtlı bir çalışma olması için özen 

gösterilmesi gerekmektedir. Türkiye‟de valilikler ve il özel idareleri üzerinden giderek 

yaygınlaşan mikro kredi uygulamaları kadınların yoksullukla mücadelesinde etkili bir araçtır. 

Ancak kadınların evde küçük ölçekli üretimi, düzenli ve istikrarlı bir gelir sunmadığı gibi 

sosyal güvenlikten yoksundur.  Dolayısıyla sürdürülebilir bir istihdam biçimi değildir. Mikro 

kredi uygulamalarının sosyal güvenlikle ilişkisinin kurulması gerekir. Bu konuda gerekli 

düzenlemeleri yapmak üzere Hükümete ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sorumluluk 

düşmektedir. 

Kadınların kayıtlı ücretli istihdama katılımını teşvik açısından 5763 sayılı Kanunun 

kadınların sigorta primlerinin işveren hissesinin beş yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanması çok önemli ve yerinde bir düzenlemedir. Ancak 

düzenlemenin 18-29 yaş arasındaki gençleri de kapsaması işverenler açısından tercihin genç 

erkek işçiden yana konulmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla geçerlilik süresi 26.5.2010 kadar 

uzatılan Kanunun ilgili hükmü sadece kadınları kapsayacak şekilde süresiz kılınmalıdır. 

TYÇP yukarıda söz edilen istihdam garanti şemalarıyla benzerlik taşımaktadır. 

Uygulandığı ülkelerde bu programlardan özellikle kadınlar yararlanmışken Türkiye‟de 

kadınların yararlanma düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Programın uygulanma 

süresinin krizden çıkana kadar uzatılması ve  yararlanmada kadın erkek eşitliğinin sağlanması 

gereklidir.  

Ekonomik krizin kadın ve erkek işgücü üzerindeki etkilerini açığa çıkaran 

araştırmalara ve iller düzeyinde kadın istihdamının nasıl artırılabileceği konusunda somut 

önerilere ihtiyaç vardır. Bu konuda işçi ve işveren örgütlerine sorumluluk düşmektedir. 

Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki en önemli engellerden biri aile 

içinde üstlenmek zorunda oldukları bakım hizmetleridir. Bakım hizmetlerinin toplumsal bir 
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sorumluluk olduğunun bilinciyle başta yerel yönetimler olmak üzere yerel ve merkezi kamu 

idaresinin bu alanda hizmet sunması gerekmektedir.  

- 4-6 yaş arası çocukların okullaşma oranlarının artırılmasının yanı sıra hizmet tam 

gün olarak sunulmalıdır. Ekonomik kriz nedeniyle kamu harcamalarında yapılacak 

kısıntılardan ötürü okullaşma oranları için konulmuş hedeflerin gerisinde kalınmaması, tersine 

hedeflerin yükseltilmesi gerekmektedir.   

- 0-3 yaş grubu çocukları için de somut hedef belirlenmeli ve buna ilişkin çalışmalara 

plan ve programlarda yer verilmelidir.  

- Yaşlı bakımında sürekli ve günlük bakım kurumlarının sayılarının ve kapasitelerinin 

artan yaşlı nüfusun ihtiyaçları da göz önüne alınarak artırılması bir zorunluluktur.  

Tüm bu alanlarda artan hizmet sunumu kadınlar için de yeni istihdam alanları 

demektir. Hizmetin azalması ise kadınların hane içindeki karşılıksız çalışmalarının artması 

demektir. Hükümetin kaynak tahsis politikalarını tüm toplumu ama özellikle kadınları 

etkileyen eğitim ve sağlık harcamaları lehine kullanması gerekmektedir. 

Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak ve kriz koşullarında artan yoksulluk 

nedeniyle kız çocukların okuldan alınmasının önüne geçmek için ilk ve orta öğretimdeki şartlı 

nakit transferi uygulamasına devam edilmeli ve miktarlar kız çocuklar lehine olan farkı 

muhafaza edecek şekilde artırılmalıdır. 

 

V.2. Ankara, Konya ve Gaziantep İllerinde Kadın İstihdamını Artırmak İçin Öneriler 

 Kadınların düzgün işlerdeki istihdamını artırmak için Türkiye genelinde getirilen 

öneriler kuşkusuz söz konusu iller açısından da geçerlidir. Kadın istihdamının çok düşük 

olduğu illerde teşvik önlemleriyle yeni yaratılacak istihdamdan kadınların da yararlanması 

için özellikle bilinçli müdahalelere ihtiyaç vardır. Bu illerde İŞKUR‟a kayıtlı kadın 

sayılarındaki çarpıcı artış çalışmak isteyen kadınların, özellikle lise ve dengi okul mezunu 

genç kadınların çokluğuna işaret etmektedir. Ankara, Konya ve Gaziantep illerinde teşvik 

kapsamındaki sektörlerde, kadınların çalışması için toplumsal kabulün mevcut olduğu imalat 

sanayi işkollarında açılacak yeni işletmelerde lise altı eğitimli veya lise ve dengi okul mezunu 

genç kadınların farklı vasıf düzeylerine denk düşen mesleki eğitim kurslarıyla ihtiyaç duyulan 

alanlarda yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi için İŞKUR‟un yürüteceği çalışmalar büyük 

önem arz etmektedir.  

Krizin devam ettiği koşullarda, kadınların kısa vadede istihdam edilmesini sağlamak 

için geleneksel kadın mesleklerinde eğitimler verilmesi anlamlıdır. Ancak orta ve uzun 

vadede meslekler arasındaki yatay ayrışmayı kaldırmak, kadınların “erkek” meslekleri olarak 
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tanımlanan uzman mesleklerde de çalışmasını sağlamak için bu alanlarda mesleki eğitim 

kurslarının açılması, meslekler konusundaki önyargıların yıkılması ve işçi ile işveren 

tutumlarının değişmesi için İŞKUR‟un aktif çalışma yürütmesi gerekmektedir. 

 Türkiye açısından büyük bir gelir ve istihdam kaynağı olan turizm sektöründen sadece 

sahil kentlerinin değil, diğer Anadolu kentlerinin de özellikle kültür turizmi kapsamında pay 

almak için yoğun çabaları vardır. Ankara, Konya ve Gaziantep illeri bu konuda  atılım 

yapmaya ve turist çekmeye çalışmaktadır. Ankara turizm sektöründe kadınların istihdamı 

diğer iki kente kıyasla yüksektir. Ancak Konya ve Gaziantep‟te artan turizm faaliyetleriyle 

bağlantılı olarak mevcut ve açılacak işyerlerinde kadın istihdamının sağlanması için bilinçli 

çaba gereklidir.  

Çalışma koşullarının kadınların ihtiyaçları göz önünde tutularak düzenlenmesi 

durumunda, işkolunun içerdiği hizmet işlerinde: kat hizmetleri, mutfak hizmetleri, satış 

elemanlığı, seyahat acenteliği ve turizm rehberliği gibi alanlarda bu alanların gerektirdiği 

beceriye toplumsal cinsiyet temelli sosyalizasyonla halihazırda sahip olan önemli bir işgücü 

kaynağına kavuşulmuş olacaktır. Kadınların çalışmasının ekipler halinde örgütlenmesi, ulaşım 

için servis imkanlarının sunulması durumunda kadınlar açısından bu alanda çalışmayı 

kısıtlayan sosyo-kültürel engellerin aşılması mümkün olacaktır. 

 Söz konusu illerde TYÇP‟ndan kadınların daha yüksek oranlarda yararlanması için 

İŞKUR‟a eleman talebinde bulunan kamu kurumlarını işin şartları zorunlu kılmadığı sürece 

kadın istihdam etmek konusunda duyarlı hale getirmek bakımından İŞKUR‟a önemli görev 

düşmektedir. 

 Her üç ilde kadınların kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek için çeşitli eğitim 

programları yürütülmekte, kimi durumlarda kadınlara mikro kredi desteği sunulmaktadır. 

Kadınları sadece hane içinde yürütülen çok küçük ölçekli ve çoğu zaman sürdürülebilir 

olmayan gelir getirici faaliyetlerden gelişme potansiyeli olan gerçek işletmelere doğru 

yönlendirmek için danışmanlık hizmetleri sunulmalı ve kadınların kooperatif  veya şirket gibi 

çeşitli tüzel kişilikler altında örgütlenmesi desteklenmelidir. Bu konuda illerdeki Sanayi ve 

Ticaret Odalarına, Esnaf ve Sanatkar Odalarına ve kadın örgütlerine sorumluluk düşmektedir. 

 Bütün bu süreçte en önemli aktör İŞKUR‟dur. “Türkiye‟de Üç Kentte Kadın 

İstihdamını Artırıcı Çalışmalar İçin Ön Adımlar ve Tavsiyeler” raporunda söz konusu illerde 

kadın istihdamını artırıcı çalışmalar için kapsamlı  tavsiyelerde bulunulmaktadır.
100
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- İl bazında yapılan ve işgücü ihtiyacının belirlenmesinde büyük önem taşıyan işgücü 

piyasası analizleri İŞKUR tarafından daha sağlıklı şekilde yapılmalıdır. Bu tür araştırmalarda 

veriler mutlaka toplumsal cinsiyet bazında toplanmalıdır.  

- İŞKUR dışında bir çok kurum ve kuruluş meslek eğitimleri düzenlemektedir. Bu 

kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde olunmalı ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 

verecek kursların düzenlenmesi için yönlendirme yapılmalıdır. İŞKUR adına kurs veren özel 

eğitim kurumları ve dershaneler sundukları hizmetin kalitesi ve taahhütlerini yerine getirme 

düzeyi bakımından dikkatle izlenmeli ve denetlenmelidir.  

-İşgücü piyasasında kadınlara ilişkin kalıp yargıların sorgulanması, işverenlerin kadın 

eleman çalıştırmak üzere teşvik edilmeleri için İŞKUR‟un yapacağı veya yaptıracağı 

araştırmalarla hangi işkolları ve mesleklerde geleneksel kadın işi-erkek işi ayrımının 

sürdüğüne dair bilgiler toplanmalı, bu ayrışmanın nasıl azaltılabileceği üzerine çalışmalar 

yürütülmelidir.  İŞKUR her iki cinse daha çok sayıda iş ve meslek alternatifi arasından seçim 

yapmalarını sağlayabilecek danışmanlık ve kurs önerileriyle kalıp yargıların yıkılmasında 

önemli rol oynayabilir.  

Her üç ilde de yerel yönetimlerin çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri sunma konusunda 

sorumluluk üstlenmesi kadın istihdamını artırmanın ön koşuludur. İŞKUR yerel yönetimlerle 

işbirliği içinde çocuk ve yaşlı/hasta bakımı kursları düzenleyerek kurslara katılan kadınların 

özel kuruluşlarda ve evlerde istihdamı konusunda aracılık edebilir.  Yerel yönetimler 

tarafından açılacak kreşler ve huzurevlerinde kadınlar için yeni istihdam imkanları 

yaratılabilir. 
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