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İşgücü Piyasasında Gelişmeler: 2014-2016 Döneminde Kadınlar ve Erkeklerin İstihdamı 

ve İşsizliği Ne Yönde Değişti?1 

 

KEİG Platformu 

 

Türkiye’de kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranları benzer gelişmişlik seviyesindeki 

ülkelere kıyasla çok düşüktür. Kadınların istihdama katılımlarını artırmak hedefine kamu 

politikalarında yer verilmekle birlikte belirlenen hedefler son derece mütevazi ve gelişmeler 

çok yavaştır. Bu durumun uygulanan ekonomi ve istihdam politikaları kadar kadına atfedilen 

annelik ve ev kadınlığı rollerinin korunmasına yönelik muhafazakâr sosyal politikalarla 

yakından ilişkisi vardır. Hükümetler kadınların “asli görevleri”ni ihmal etmeden işgücüne 

katılmasından yanadır. Dolayısıyla kadınlar işgücüne sınırlı biçimde katılmakta, işsizlik 

sorunuyla yüz yüze kalmakta ve iş bulup çalışsalar bile çeşitli ayrımcı uygulamalarla mağdur 

olmaktadır. 

İşgücüne katılım artmakta ancak katılımın artması, kadınlar için işsizliğin artması 

anlamına gelmektedir.  

2014-2016 yılları arasındaki üç yıl içinde kadınlar arasında işgücüne katılanların sayısı 908 

bin kişi artmıştır. İşgücü istihdamdakilerin ve işsizlerin toplamıdır.  Bu dönemde 

istihdamdakilerin sayısı 623 bin ve işsizlerin sayısı 284 bin kişi artmıştır. Erkekler açısından 

artış işgücünde 832 bin, istihdamda 649 bin, işsizlerde 193 bin kişidir. Erkeklerden daha fazla 

sayıda kadının bu dönemde işgücüne katılması, Türkiye’de açısından çok yeni bir gelişmedir. 

2015 yılında işgücüne katılan kadın sayısı 496 bin kişi ile erkeklerin 396 bin kişi olan 

sayısını 100 bin kişi geçmiştir. Önümüzdeki dönemde bu gelişmenin devam edeceği 

söylenebilir. Ancak kadınlar için istihdam aynı ölçüde artmamış, işgücüne katılan kadınlar 

erkeklere kıyasla daha fazla işsizler arasına katılmıştır. İşgücüne katılanlar arasında her üç 

kadından biri işsiz kalırken, erkekler arasında her dört kişiden biri işsiz kalmıştır.  

Son üç yılın dikkat çeken bir özelliği, kadınların işsizlik oranındaki artıştır. Her ne kadar 2016 

yılında yaşanan siyasi olaylar ekonomik işleyiş açısından ciddi durgunluk etkisi yaratmış ve 

iflasların olağanüstü hal döneminde ertelenmiş olması, erkek ve kadın işsiz sayılarının gerçek 

boyutlarının ortaya çıkışını engellemiş olsa da, kadınlar ve erkekler açısından çarpıcı 

farklılıklar vardır. Bu dönemde işsizlik oranı kadınlarda %11.9’dan %13.7’ye 1.8 puan 

                                                           
1 Bu bilgi notunun hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Emel Memiş ve Gülay Toksöz’e teşekkür ediyoruz. 
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artarken, erkeklerde %9’dan %9.6’ya 0.6 puan artmıştır. Kadınlar ve erkekler arasındaki 

makas 2.9 puandan 4.1 puana yükselmiştir. Tarım dışı işsizlik kadınlarda %16.5’den, 

%18.1’e, erkeklerde %10.3’den %10.9’a çıkmıştır. Makas daha da açılmış ve 6.2 puandan 7.2 

puana yükselmiştir.  

Tablo 1. Cinsiyete göre temel işgücü göstergeleri (15+ yaş, Bin) 

 Kadın  Erkek 

 2014 2016 Fark 2014 2016 Fark 

İşgücü (Bin) 8 729 9 637 908 20 057 20 889 832 

İşgücüne katılım oranı (%) 30.3 32.5  71.3 72.0  

İstihdam (Bin) 7 689 8 312 623 18 244 18 893 649 

İstihdam oranı (%) 26.7 28.0  64.8 65.1  

İşsiz (Bin) 1 040 1 324 284 1 813 2 006 193 

İşsizlik oranı (%) 11.9 13.7  9.0 9.6  

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 16.5 18.1  10.3 10.9  

İşgücü dışında kalanlar (Bin) 20 112 20 052 -60 8 089 8 133 44 

İşgücü dışında kalma oranı (%) 69.7 67.5  28.7 28.0  

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

Eğitimli kadın işsizliği çok yüksektir ve artış eğilimi sergilemektedir. 

Bu gelişmeler kadınların işsizliğine daha yakından bakmayı gerekli kılmaktadır. Tablo 2’ye 

göre özellikle lise ve mesleki-teknik lise mezunlarında zaten yüksek olan işsizlik oranları 

daha da artış göstermiştir. Aynı durum yüksek öğretim mezunu olan kadınlar açısından da söz 

konusudur. 

Tablo 2. Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları (%) 

 Kadın  Erkek  

 2014 2016 2014 2016 

Okur yazar olmayanlar 3.0 3.2 13.6 11.8 

Lise altı eğitimliler 9.3 11.0 9.5 9.8 

Lise 19.1 21.1 9.3 10.5 

Mesleki ve teknik lise 19.3 20.6 8.0 8.7 

Yüksek öğretim 15.5 16.9 7.6 8.8 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 
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Lise altı eğitimli olan kadınların ve erkeklerin işsizlik oranları arasında çok büyük fark 

yoktur. Ancak lise mezunu kadınların 2016’da %21.1 olan işsizlik oranı erkeklerin %10.5 

olan oranının iki katıdır. Oranlar mesleki ve teknik lise mezunlarında iki katından biraz daha 

fazla, yüksek öğretimlilerde iki katına yakındır. Kadınlar eğitim düzeyleri yükseldikçe işgücü 

piyasasına daha fazla katılmakta, ancak işgücü piyasalarının cinsiyetçi yapısına bağlı olarak 

çalışabilecekleri sektörler ve meslekler sınırlı olduğundan, işsizlikle karşılaşma ihtimalleri 

erkeklere kıyasla çok daha yüksek olmaktadır. Eğitimin yanı sıra yaş faktörüne de 

bakıldığında, durum genç kadınlar açısından çok daha vahim bir hal almaktadır.  

Genç kadın işsizliği ve özellikle eğitimli genç kadın işsizliği oranları her dönem rekor 

yenilemektedir.  

 

Tablo 3. 15-24 Yaş grubunda Eğitim Durumuna Göre  

İşsizlik Oranları (%) 

 Kadın Erkek 

 2014 2016 2014 2016 

Okur yazar olmayanlar 8.6 2.1 19.1 24.5 

İlköğretim 13.4 16.5 15.3 15.5 

Lise 24.5 29.6 17.9 18.8 

Mesleki ve teknik lise 25.3 27.0 16.0 17.2 

Yüksek öğretim 33.1 35.4 23.2 25.2 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

15-24 yaş grubundaki gençlerde (sayıca çok az olan okur yazar olmayanlar grubu bir kenara 

bırakıldığında) ilköğretim mezunu olan kadınların ve erkeklerin işsizlik oranları itibariyle 

büyük fark yoktur. Ancak lise mezunu genç kadınların işsizlik oranı %24.5’den %29.6’ya 

çıkmış ve erkeklerin işsizlik oranlarıyla arasındaki açık on puanı aşmıştır. Mesleki ve teknik 

lise mezunu olan kadınlar ve erkekler ile yüksek öğretim görmüş olan kadınlar ve erkeklerin 

işsizlik oranları arasındaki açık on puan dolayındadır. Genel olarak gençler açısından bir 

sorun olarak görülen işsizlik, genç kadınlar açısından çok daha yakıcıdır. 2012 yılından bu 

yana zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkartılmıştır, önümüzdeki dönemde işgücü piyasasına 

katılan lise mezunu kadınların sayısı hızla çoğalacak, işsizlik oranları daha da artacaktır. Bu 

durum hükümetlerin işsizlikle mücadele politikalarında genç kadınları öncelikli hedef grup 

seçmesinin ve şimdikinden çok daha etkili önemler almasının önemine işaret etmektedir.  
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Kadın istihdamında ücretli/yevmiyeli çalışan kadın oranı yükselmektedir. 

İş bulma şansına sahip olan kadınlar hangi alanlarda istihdam edilmektedir? Son üç yılda 

istihdam daha önceki yıllarla uyumlu biçimde tarımda azalmaya devam etmiştir. İstihdamdaki 

kadınlar tarımda 149 bin kişi azalmış, sanayide sadece 4 bin kişi, hizmetlerde ise 764 bin kişi 

artmıştır. İstihdam erkeklerde tarımda 17 bin kişi, sanayide 22 bin kişi azalmış, inşaatta 72 bin 

kişi, hizmetlerde 616 bin kişi artmıştır.   

Tablo 4. İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı (Bin) 

 Kadın Erkek 

 2014 % 2016 % 2014 % 2016 % 

Toplam 7 689 100.0 8 312 100.0 18 244 100.0 18 

893 

100.0 

Tarım 2 533 32.9 2 384 28.7 2 937 16.1 2 920 15.5 

Sanayi 1 235 16.1 1 239 14.9 4 079 22.4 4 057 21.5 

İnşaat 79 1.0 83 1.0 1 832 10.0 1 904 10.1 

Hizmetler 3 842 50.0 4 606 55.4 9 396 51.5 10 

012 

53.0 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

 

2014’den 2016’ya tarım sektörünün payı kadın istihdamında %32.9’dan %28.7’ye düşmüştür. 

Hem kadınların hem erkeklerin istihdamında başı çeken, hizmet sektörüdür. Son üç yılda 

hizmet sektörünün kadın istihdamındaki payı %50’den %55.4’e, erkekler için de %51.5’den 

%53’e çıkmıştır. Sanayinin payı her iki cins için de ufak bir düşüş göstermekle birlikte 

durağandır. 

 

Tarımsal istihdamdan tarım dışı istihdama geçiş eğiliminin sürmesiyle birlikte 2014-2016 

arasında kadınların işteki durumu bakımından ücretsiz aile işçiliğinin payı %29.5’den 

%26.3’e azalmış,  ücretli ve yevmiyeli çalışmanın payı  %60.2’den %63.5’e artmıştır. 

Erkekler açısından oranlar pek değişmeden kalmıştır. 
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Tablo 5. İşteki Duruma Göre Dağılım (Bin) 

 Kadın Erkek 

 2014 % 2016 % 2014 % 2016 % 

Ücretli maaşlı, yevmiyeli 4 627 60.2 5 276 63.5 12 499 68.5 13 101 69.3 

İşveren 94 1.2 112 1.3 1 079 5.9 1 127 6.0 

Kendi hesabına 701 9.1 734 8.8 3 777 20.7 3 801 20.1 

Ücretsiz Aile İşçisi 2 266 29.5 2 190 26.3 889 4.9 864 4.6 

Toplam 7 689 100.0 8 312 100.0 18 244 100.0 18 893 100.0 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

İstihdam artışı esas itibariyle ücretli ve yevmiyeli statüsündedir.  2014-2016 arasında kadın 

istihdamı 623 bin kişi artarken, ücretli ve yevmiyeli istihdam 649 bin kişi artmıştır. Ücretsiz 

aile işçiliğindeki 76 bin kişilik azalma toplam istihdam sayısındaki artışı aşağı doğru 

çekmiştir. Erkeklerin ücretli ve yevmiyeli istihdamı ise 602 bin kişi artmıştır. Burada ilginç 

olan 2015’den 2016’ya ücretli ve yevmiyeli çalışan kadın sayısındaki artışın 305 bin kişi ile 

244 bin kişi artan erkek sayısını geçmiş olmasıdır.  

 

Kayıtdışı çalışma, oran olarak düşerken mutlak olarak yükselmeye devam etmektedir. 

 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışmayı ifade eden kayıtdışılık 

istihdam açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Tarımda kayıtdışılık çok 

yaygın bir durumdur. Tarım dışında ise kayıtdışı istihdam oranı düşmekle birlikte kayıtdışı 

çalışan sayıları artış göstermektedir.  

Tablo 6. İstihdamın Kayıtdışılık Durumuna Göre Dağılımı (Bin) 

 Kadın Erkek 

 2014 % 2016 % 2014 % 2016 % 

Toplam 3 724 48.4 3.679 44.3 5 344 29.3 5 432 28.8 

Tarım 2 390 94.4 2.247 94.3 2 110 71.8 2 108 72.2 

Tarım dışı 1 334 25.8 1.432 24.2 3 234 21.1 3 324 20.8 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

2014-2016 arasında toplam kayıtdışı çalışma oranı kadınlar için %48.4’den %44.3’e, erkekler 

için %29.3’den %28.8’e düşmüştür. 2014-2016’da tarımda pek değişme olmamıştır ve 

kadınların %94’ü, erkeklerin %72’si kayıt dışıdır. Ancak tarım dışında kayıtdışı çalışan kadın 
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oranı %25.8’den %24.2’ye düşerken, kayıtdışı çalışan kadın sayısı 1.334 binden 1.432 bine 

çıkmıştır. Benzer bir durum erkekler için de söz konusudur. Oran %21.1’den %20.8’e 

düşerken sayı 3.234 binden 3.324 bine çıkmıştır. Hem kadınlar hem erkekler de kayıtdışı 

çalışan sayısı yaklaşık 100 bin kişi artmıştır.  

AKP hükümetlerinin kayıtdışılıkla mücadele politikaları oranların düşmesinde etkili olmakla 

birlikte mutlak artış eğiliminin devam etmesi, alınan önlemlerin yeterli olmadığını 

göstermektedir. 2016’da  tarım dışında kayıtdışı olarak ücretli veya yevmiyeli çalışan 858 bin 

kadının  ve 2.061 bin erkeğin varlığı, en temel sosyal haklardan olan sosyal güvenlik 

hakkından yoksun çalışan ücretli kitlenin büyüklüğüne işaret etmektedir. 

Kendi hesabına çalışmanın yaygınlaşması, kayıtdışılığı artırmaktadır. 

Hükümetlerin kadın girişimciliğini destekleme politikaları ve mikro kredi uygulamaları da 

kayıtdışı çalışmanın artışında etkilidir. Kendi hesabına çalışan kadın sayıları yıllar içinde 

artmış ancak bu artış kayıtdışı çalışan kadın sayılarının artmasında etkili olmuştur. Çünkü 

kayıtdışı çalışma esas olarak kendi hesabına çalışanlar arasında yaygındır.2 Örneğin 2016’da 

tarım dışında kendi hesabına çalışan kadınların %74’ü, erkeklerin %46.8’i kayıtdışı çalışırken, 

ücretli ve yevmiyeli çalışan kadınların %16.9’u ve erkeklerin %16.1’i kayıtdışıdır. 

Tablo 7. Tarım Dışında Kayıtdışılığın İşteki Duruma Göre Dağılımı-2016 (Bin) 

 Kayıtdışı 

Çalışan 

Kadın 

Toplam 

Çalışan 

Kadın 

% Kayıtdışı 

Çalışan 

Erkek 

Toplam 

Çalışan 

Erkek 

% 

Toplam 1 432 5 928 24.1 3 324 15 973 20.8 

Ücretli ve 

yevmiyeli 

858 5 081 16.9 2 061 12 756 16.1 

İşveren 11 98 11.2 163 1 077 15.1 

Kendi hesabına  376 508 74.0 871 1 860 46.8 

Ücretsiz aile 

işçisi 

187 260 71.9 229 279 82.1 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

2014-2016 arasında tarım dışında kayıtdışı olarak çalışan kadın ücretli ve yevmiyelilerin 

sayısı 36 bin, ücretsiz aile işçilerinin sayısı 35 bin ve kendi hesabına çalışanların sayısı 24 bin 

                                                           
2 Toksöz, G., Memiş, E. (2016) “AKP Hükümetleri Döneminde İstihdamın  ve Kayıtdışılığın Toplumsal Cinsiyet  
Açısından Analizi”,  içinde Dedeoğlu S., Yaman Öztürk M. (Der.) Ataerki, Kapitalizm ve Kadın Emeği: Türkiye 
Örneği II, SAV Yayınları, İstanbul 2016. 
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kişi artmıştır. Tarım dışında bu dönemde sağlanan 772 bin kişilik istihdam artışının %12.7’si 

kayıtdışı işlerde olmuştur. 

Kadınlar işgücü dışında kalmaya devam etmektedir.   

İstihdamda gözlenen artışa rağmen Türkiye’de kadınların ezici çoğunluğu işgücünün 

dışındadır. 2014’de 20.112 bin olan sayı ülke tarihinde ilk kez 2015’de 50 bin kişi azalmış ve 

20.056 bin kişi ve 2016’da 20.052 bin kişi olmuştur. Böylece işgücü dışında kalanların oranı 

%69.7’den %67.5’e düşmüştür.  

Tablo 8. Nedenlerine Göre İşgücü Dışındakiler (Bin) 

 Kadın Erkek 

 2014 % 2016 % 2014 % 2016 % 

Toplam 20 112 100.0 20 052 100.0 8 089 100.0 8 133 100.0 

İş Bulma Ümidi Yok 246 1.2 252 1.3 370 4.6 406 5.0 

İş Aramayıp Çalışmaya Hazır 

Olan/Diğer 1 255 6.2 1 177 5.9 614 7.6 584 7.2 

Mevsimlik Çalışıyor 67 0.3 64 0.3 27 0.3 24 0.3 

Ev İşleri İle Meşgul 11 589 57.6 11 098 55.3 - - - - 

Eğitim ve Öğretime Devam 

Ediyor 2 250 11.2 2 320 11.6 2 220 27.4 2 220 27.3 

Emekli 824 4.1 958 4.8 3 003 37.1 3 201 39.4 

Çalışamaz halde 2 512 12.5 2 685 13.4 1 410 17.4 1 351 16.6 

Diğer 1 368 6.8 1 498 7.5 445 5.5 345 4.2 

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 

 Kadınlar açısından işgücü dışında olmada belirleyici neden ev işleri ile meşgul olmaktır. 

2014’de 11.589 bin kadın ev işleri ile meşgulken (%57.6) 2016’da sayı 491 bin kişi azalarak 

11.098 bin kişiye (%55.3) inmiştir. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında da 78 bin 

kişilik azalma vardır. Diğer kategorilerde artış olduğu göz önünde tutulursa, bu iki gruptan 

569 bin kadının işgücü piyasasına dahil olduğu söylenebilir.   

Kadınlarda işgücü dışında kalmanın en önemli sebebinin ev ve bakım işleri olması, kadınların 

cinsiyet temelli iş bölümü nedeniyle gelir getirici ve insana yakışan koşullara sahip işlerde 

çalışamadığını göstermektedir.  

Cinsiyet temelli işbölümü kadınların temel insan haklarından olan çalışma hakkından 

yoksun kalmalarında belirleyicidir. 


