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Ö              z Sanayi Devriminden itibaren kadın işgücü 
hep ucuz emek olarak görülmüştür. Oysa ki, 
kadınların işgücüne katılımları, bir ülke için 

sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı sağlayan en önemli 
etkenlerden biridir. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların 
işgücüne katılmalarına özel bir önem verilmekte ve bu 
oranın yükseltilmesi gerektiği konusunda fikir birliğinin 
oluştuğu belirtilmektedir. Türkiye’deki işgücü piyasasının 
önemli sorunlarından birisi, kadınların işgücüne katılma 
oranlarının oldukça düşük olmasıdır. Son yıllarda 
ülkemizde kadının işgücüne katılım oranları yükselmesine 
karşın, diğer ülkeler ile kıyaslandığında bu artış beklentileri 
karşılamamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki kadınların 
işgücüne katılım oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2008-2013 dönemi için İBSS-
1 düzeyindeki 12 bölgeye ait veriler ile panel veri analizi 
uygulanmıştır. Analizler; doğurganlık hızı, boşanma oranı, 
kayıt dışı istihdam, ekonomik kriz ve eğitimin kadın işgücünü 
etkileyen en önemli faktörler olduğunu göstermiştir.
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A              BSTRACT     Since the Industrial Revolution 
female workforce has always been seen as cheap 
labor. However, women’s labor force participation 

is one of the most important factors in ensuring sustainable 
growth and development for a country. The labor force 
participation of women in developing countries are given 
a special emphasis on the need to increase this rate and 
it is stated that the formation of consensus. One of the 
major problems of the labor market in Turkey is, the very 
low participation rate of women in the labor force. In 
recent years, inspide of the increasing of female labor force 
participation rates in our country, when compared with 
other countries, it does not meet the expectations. In this 
study, determination of the factors that affect the labor force 
participation rate of women in Turkey is aimed. For this 
purpose, the data of the 12 regions in the IBSS-1 level for 
the period 2008-2013 panel data analysis was performed. 
Analysis indicated that; fertility rate, divorce rate, informal 
employment, economic crises and education are the most 
important factors that affects on female workforce.

Key Words: Female Labour Force Participation rates, panel 
data analysis

Jel Code: J21, J23, C33
Scan QR  Code to see this article online

Cite this paper  KARPAT ÇATALBAŞ, G. (2015) “The Determınatıon of The Factors That Determıne The Female 
Labor Force Partıcıpatıon: A Panel Data Approach” The Journal of KAU IIBF, 6(10), 249-280.

THE DETERMINATION OF THE 
FACTORS THAT DETERMINE 
THE FEMALE LABOR FORCE 

PARTICIPATION: A PANEL DATA 
APPROACH

Gaye KARPAT ÇATALBAŞ
Assistant Professor
Eskişehir Osmangazi University  
Faculty of Arts and Sciences 
gkarpat@ogu.edu.tr



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

251

Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Panel Veri ...  ı KARPAT ÇATALBAŞ, G. 

1.GİRİŞ

İstihdam edilenler ile işsizler toplamının oluşturduğu işgücünün kurumsal olmayan 
nüfusa oranı şeklinde tanımlanan işgücüne katılma oranı (İKO), ekonomik kalkınmanın önemli 
üretim faktörlerinin başında gelmektedir. Böylesi öneme sahip olan İKO, diğer tüm ülkelerde 
olduğu gibi ülkemiz de erkeklerin lehine dengesiz bir dağılım sergilemektedir. Yıllara göre kadın 
ve erkek işgücü oranları gösteriyor ki 1990-2013 yılları arasında erkeklerin işgücüne katılım 
oranları % 75 civarında iken kadınlarda ise bu oran  %32 civarındadır  (Grafik 1). 

Türkiye’deki işgücüne katılma oranlarındaki düşüklüğün önemli nedenlerinden biri de 
kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasıdır. Kadınların toplumsal ve ekonomik 
yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri 
doğru orantılı değildir. Kadınların toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma durumları, 
ülkelerin gelişmişlik ve azgelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirilebilirse de genel anlamda bütün 
toplumlarda erkeklerin gerisinde kaldıkları bilinen bir gerçektir (Kakıcı vd., 2007). Oysaki son 
50 yıldır pek çok ülkede kadınların işgücüne katılımındaki artış, iş gücü arzının artmasına ve 
dolayısıyla da ekonomik büyümenin artmasına neden olmuştur (Gilfillan and Andrews, 2010).

  Kadınların işgücüne katılımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen pek 
çok çalışma yapılmış, incelenen ülkeye özgü olmakla birlikte çoğunda U şeklinde ilişki olduğu 
ortaya çıkmıştır (Goldin,  1995; Mammen and Paxson, 2000; Tansel, 2002; Fatıma and Humera, 
2009; Sanjukta 2010; Er, 2012; Gilfillan and Andrews, 2010; Mujahid et all., 2013; Verick, 2014).

Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul 
edilmekle birlikte, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları düşüktür ve son 20 yıldır 
giderek gerilemektedir. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen, kadının niteliksel gelişimini ve 
işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması bu düşüşün önemli 
nedenlerinden biridir ve Türkiye’de kadın istihdamı temel sorun alanlarından biri olarak 
varlığını sürdürmektedir (KSGM, 2010).

Kadınların düşük iş gücüne katılım ve istihdam oranları Türkiye’nin istihdam alanındaki 
en önemli sorunlarından birisi olarak görülmektedir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım 
oranı (İKO), AB ve OECD standartlarına göre oldukça düşüktür. Büyüyen ekonomisine rağmen 
Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranları 1990-2013 yılları arasında büyük artış gösteren 
diğer OECD ve AB ülkelerinin aksine düşüş göstermiştir. World Bank verilerine göre 1990-
2013 dönemi incelendiğinde OECD ve AB ülkelerinde İKO’ları sürekli artan bir seyirle 2013 
yılında sırasıyla %65 ve %70 civarında iken Türkiye’de ise bu oranın  %55’e ancak yaklaşabildiği 
görülmektedir (Grafik 2). 

Türkiye’deki işgücüne katılım oranlarının istenilen düzeye çıkarılmamasının en önemli 
nedenlerinin başında kadınların çok düşük oranlarda işgücüne dahil olması gelmektedir. 
Gerçekten de gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yaklaşık %30 civarındaki işgücüne katılma 
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oranı performansı oldukça düşük ve üzerinde düşünülmesi gereken bir rakamı işaret etmektedir 
(İFESAM, 2014).

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise Türkiye, kadın istihdam oranının en düşük olduğu 
OECD ülkesidir. Kadın İKO, OECD ülkelerinde %62.1, AB ülkelerinde %66.1 gibi yüksek 
rakamlara ulaşmış iken ülkemizde bu oran %32’ler oranında kalmıştır. Üstelik 1990’ların 
başında %36.2 olan bu oran 2013’e gelindiğinde diğer ülkelerdeki gibi artması beklenirken %11 
oranında daha da azalmıştır (Grafik 1). 

Grafik 1: Türkiye’deki 15-64 Yaş Arası Kadın Erkek ve Genel İşgücüne Katılım 
Oranları,  (1990-2013).

Kaynak: TÜİK, Worlbank, World Development Indicators, 2014.

Grafik 2: OECD, AB ve Türkiye’deki Kadın İşgücüne Katılım Oranları, 1990-2013.

Kaynak: Worlbank, World Development Indicators, 2014.
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Ekonomik kalkınmada önemli bir etkiye sahip olan kadın işgücünün özellikle ülkemizde 
neden bu kadar düşük olduğunun nedenlerinin araştırılması gerektiği düşüncesinden hareketle 
bu çalışmada ülkemizde kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla TÜİK tarafından İBBS-1 kapsamında yer alan 12 bölge için elde edilen 
2008-2013 verileri kullanılarak Panel Veri Analizi tahmin yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
giriş bölümünden sonraki ilk bölümünde Türkiye’deki kadın işgücünün tarihsel gelişimi ve 
kadın işgücüne katılım hakkında bilgi verilmiştir. 3. Bölümde konuyla ilgili literatür taramasına 
yer verilmiştir. İzleyen bölümde ise kadın işgücüne katılımı etkileyen faktörler açıklanmıştır. 
Analizde kullanılan yöntem, veri ve model tahmini 5. Bölümde verilmiştir. Son bölümde ise 
analiz bulguları değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

2.TÜRKİYE’DEKİ KADIN İŞGÜCÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün bir tarihsel 
deneyim yaşamıştır. Kadınların ilerlemelerine ve güçlenmelerine ilişkin olarak günümüzde 
alınan bütün kararlarda ve uygulanan bütün politikalarda bu tarihsel deneyimin yansımalarını 
görmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılını izleyen ilk 10 yılda 
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen reformlar, bir yandan kadının yurttaşlık haklarını 
kazanmasını, diğer yandan Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamış, böylece büyük 
bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir (KGSM, 2014).

Kadının çalışma hayatına katılması resmi olarak esas itibariyle insanlık tarihi kadar 
eskidir. Tarlada, bağ-bahçede kadınlar en az erkekler kadar çalışagelmişlerdir. Ancak asıl kilit 
nokta, üretim ilişkileri ve sosyo-ekonomik yaşamda yaşanan büyük dönüşümün beraberinde 
getirdiği yenilik çerçevesinde kadının gerçekleştirdiği faaliyetlerin iş kapsamında ele alınarak 
değerlendirilmesidir (Çiftçi, 2010).

Kadınların çalışma hayatına katılması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir (Önder, 2013). Sanayi Devriminden önce 
kadınlar geleneksel rollerinin fazlaca dışına çıkamamışlar, ücret karşılığında işçi statüsü ile 
çalışmaları sanayi devrimi ile mümkün olabilmiştir (Özer ve Biçerli, 2004). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tanzimat ile birlikte çalışma yaşamına ilişkin mevzuat 
öngörülmeye başlanmışsa da, kadın işgücü için düzenleme yapılması ancak Cumhuriyet 
Dönemi’nde gerçekleşmiştir (Önder, 2013).

Türkiye’de kadının işgücü piyasasıyla tanışması, emek piyasasında yaşanan gelişmeler 
ya da ekonomik kaynaklı faktörlerden değil, tam aksine bir zorunluluk sonucu olmuştur. 
Kadınların işgücüne katılımı 1915 Balkan Savaşı sırasında erkelerin çoğunun orduya katılması 
sonucu azalan işgücünü takviye etmek mecburiyetiyle başlamış, I. Dünya, İstiklal ve II. Dünya 
Savaşları sırasında artmıştır. Bununla birlikte, savaş sonrası erkeklerin terhis olmasıyla birlikte 
kadınların büyük bir kısmı yine geleneksel ev işlerine geri dönmüşlerdir (Berber ve Eser, 2008). 



254

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

KARPAT ÇATALBAŞ, G. ı The Determınatıon of The Factors That Determıne The Female Labor Force... 

Yapılan çalışmalar, Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemlerinden itibaren 
Türkiye’de kadınların iş sahasında yer almaya çalıştığını, ancak bu çabanın kötü çalışma 
koşulları ve düşük ücretlerle karşılık bulduğunu göstermektedir. Genel kanının aksine Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, özellikle tekstil ve imalat sektörlerinde kadın emeği yaygın olarak 
kullanılmakta; ancak günümüzdekinden çok da farklı olmayan biçimde, kadınlar daha düşük 
ücretlerle çalışmaktadır (Kılıç ve Öztürk, 2014).

Ülkemizde kadın gerçek anlamda 1950’lerden sonra kırdan kente yönelik göçün 
beraberinde getirdiği kentleşme sonucunda işgücü piyasası içinde yer almaya başlamıştır. 
Zaman içinde kadınların işgücü piyasasındaki konumları ve çalışma biçimleri de değişmiştir. 
Değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer aldığı 
günümüzde, kadın işgücüne katılım ve istihdam durumunun incelenmesi önemlidir (Berber ve 
Eser, 2008).

2.1.Türkiye’deki Kadın İşgücüne Katılımına Genel Bakış

Ülkemizde kadınların işgücüne katılımının gelişimi incelendiğinde gelişmiş ülkelerde 
olduğundan çok farklı olduğu görülmektedir. Türkiye’de İKO, yıllar geçtikçe kendi içinde iyiye 
doğru gidişat sergilemesine rağmen dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında standartların gerisinde 
kaldığı giriş bölümünde bahsedilmişti (Grafik 1 ve Grafik 2). Bunun sebebi olarak ekonomik ve 
sosyo-kültürel pek çok neden sıralanabilir.  

Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (İKO); kadın işgücünün aktif nüfusa bölünmesi ile 
elde edilmektedir. Kadınların işgücüne katılım nedenlerini genel olarak ekonomik ve sosyolojik 
olarak ele almak mümkündür. Kadın işgücünün iş hayatına katılmasının ekonomik nedenleri 
arasında; gelir eksikliği, medeni durumdaki değişikler, çocuk sahibi olup olmama, eğitim 
düzeyi yer almaktadır. Sosyolojik açıdan ele alındığında ise prestij sağlamak veya kendini 
gerçekleştirmek ön plana çıkmaktadır (Öztürk ve Çetin, 2009)

İşsizlik oranının yüksekliği ve kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğü, işgücü 
piyasası açısından önemli sorun alanları oluşturmaktadır. Tarımın ekonomideki payının 
gittikçe azalması ve kırdan kente yaşanan göç sonucunda kadınların kentlerde işgücü dışında 
kalması, cinsiyete dayalı geleneksel toplumsal işbölümü ve istihdam yaratmayan ekonomik 
büyüme kadınların işgücüne katılımı önündeki engellerdir. Ayrıca, hukuksal düzenlemelerdeki 
eksiklikler ve cinsiyet ayrımcılığı da kadınların istihdama katılımı ve istihdamda kalmaları 
önündeki engellerdir (Yarıkkaya, 2009).

Kadın işgücüne katılımını belirleyen faktörlere geçmeden önce ülkemizdeki kadın 
profilinin incelenmesi yerinde olacaktır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 yılı sonuçlarına göre, ülkemizde 
kişilerin yaklaşık %94’ü okuma-yazma bilmektedir. Cinsiyete göre karşılaştırma yapılmak 
istendiğinde, kadınların %85’i okuma-yazma bilirken bu oran erkeklerde %96’ya çıkmaktadır. 
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Okuma-yazma bilmeyen her 10 kişiden 8’i kadın, yaklaşık 2’si de erkektir. Genele bakıldığında, 
okuma yazma bilmeme oranı her iki cinsiyet için de “genç yaş gruplarından ileri yaş gruplarına”, 
“kentsel nüfustan kırsal nüfusa” ve “Batı bölgelerden Doğu bölgelerine” gidildiğinde, artış 
sergilemektedir. Ancak, bu değişkenlerin her koşulda kadınlar üzerindeki etkisi erkekler 
üzerindeki etkisinden daha büyük olmaktadır (KGSM, 2014). 

Tablo 1: Türkiye’deki Okuma-Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6 + yaş) ( 2013)

Okuma-Yazma Durumu Toplam Kadın Erkek

Okuma-Yazma Bilmeyen 2654643 2205315 449328

Okuma-Yazma Bilen 64374134 31275805 33098329

Bilinmeyen 1706368 832915 873453

Toplam 68735145 34314035 34421110

Kaynak: TÜİK Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2013 Sonuçları 

Bitirilen eğitim düzeyi incelendiğinde, 2013 yılı itibariyle yüksek okul veya fakülteden 
mezun olanların yaklaşık %44’ü kadın iken, bu oran yüksek lisans mezunlarında  %41, Doktora 
mezunlarında ise bu oran %39 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (6 + yaş) (2013)

Bitirilen eğitim düzeyi Erkek Kadın

Okuma yazma bilmeyen 2.654.643 449.328 2.205.315

Okuma yazma bilen fakat bir    okul bitirmeyen 14.053.831 6.459.316 7.594.515

İlkokul mezunu 14.994.232 6.454.722 8.539.510

İlköğretim mezunu 13.018.720 7.317.838 5.700.882

Ortaokul veya dengi okul    mezunu 2.828.299 1.720.425 1.107.874

Lise veya dengi okul mezunu 12.085.335 6.976.694 5.108.641

Yüksekokul veya fakülte    mezunu 6.706.780 3.762.530 2.944.250

Yüksek lisans mezunu 532.757 313.397 219.360

Doktora mezunu 154.180 93.407 60.773

Bilinmeyen 1.706.368 873.453 832.915

Toplam 68.735.145 34.421.110 34.314.035

Kaynak: TÜİK ADNKS Eğitim, Kültür ve Spor Veritabanı 2013 Sonuçları
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Yıllara göre iktisadi faaliyet kollarına göre istihdam edilenlerin oranı incelendiğinde 2004-
2013 döneminde, çok değişkenlik göstermemekle birlikte %50’ye yakınının Hizmet sektöründe 
istihdam edildiği görülmektedir. Sanayi ve Tarımda istihdam edilenlerin oranı ise % 25-30 
arasında yer almaktadır (Grafik 3).

Grafik 3. İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle İktisadi Faaliyet Kollarındaki Oranı (%)        
(15 + yaş) 

Kaynak: TUİK

İstihdam, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ise en yüksek paya sahip Tarım 
sektöründe istihdam edilenlerin büyük çoğunluğunun kadınlar olduğu görülmektedir. Bu 
oran 2004 yılında yaklaşık %51 iken 2013 yılına gelindiğinde %27 oranında bir azalma ile %37 
değerine düşmüştür (Grafik 4). 

Grafik 5’e bakıldığında Sanayide istihdam edilenlerin yaklaşık %30 oranı ile daha 
çok erkekler olduğu, kadınların ise sanayide istihdam edilme oranının %16’yı geçmediği 
görülmektedir.

Hizmet sektöründe ise kadınlarla erkelerin istihdam edilme oranları arasında çok az bir 
fark bulunmakla birlikte benzer oranlar göstermektedir (Grafik 6).

2004-2013 döneminde istihdam edilenlerin işteki durumlarına bakıldığında ücretli, 
maaşlı ve yevmiyelilerin oranında bir artış söz konusu iken, işveren ve kendi hesabına çalışanlar 
ile ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranında azalış olduğu görülmektedir. Yüksek 
okul ve fakülte mezunlarının daha çok ücretli, maaşlı ve yevmiyeli işlerde istihdam edildiği 
düşünüldüğünde buna ilişkin hesaplanan oranda artış olması kaçınılmazdır (Grafik 7).
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Grafik 4. Tarımda İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle Cinsiyete göre Oranı (%) (15 + 
yaş) 

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri

Grafik 5. Sanayide İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle Cinsiyete göre Oranı (%) (15 + 
yaş)

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri

Grafik 6. Hizmet Sektöründe İstihdam Edilenlerin Yıllar İtibariyle Cinsiyete göre Oranı 
(%) (15+ yaş) 

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri
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Grafik 7. İstihdam edilenlerin yıllara göre işteki durumu (15+ yaş)

Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri

İşgücüne katılım oranları eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise en yüksek İKO 
yüksekokul/fakülte mezunlarında ortaya çıkmıştır. Erkeklerde bu oran %80 civarında iken 
kadınlarda %70 oranındadır.  Okur-yazar olmayanların, lise altı ve lise eğitim düzeyinde kadın 
ve erkek İKO’ları çok farklılık göstermekle birlikte bu fark yüksekokul/fakülte mezunlarında 
küçülmektedir. (Grafik 8a-d).

Grafik 8 (a-d). Eğitim durumuna göre Cinsiyet Gruplarının İşgücüne Katılım Oranları
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3. LİTERATÜR TARAMASI

Kadın işgücü Sanayi Devriminden itibaren hep ucuz emek olarak görülmüş, bu nedenledir 
ki işgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların 
durumu ayrı bir inceleme konusu olmuştur. Bu yüzden de bu konuda yapılmış çok sayıda 
çalışma mevcuttur. 

Sundström and Stafford (1992), 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında İsveçli kadınların 
işgücüne katılımı ile yüksek doğurganlık düzeyleri arasındaki bağ için hükümet politikasının 
önemini araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, söz konusu politikaların hem doğurganlık hem 
de kadına ödenen ücret (çocuk sahibi olma maliyetini azaltarak) için teşvik edici bir unsur 
olduğu bulgusuna varılmıştır.

Chevalier and Viitanen (2002), küçük çocuk sahibi olan annelerin işgücüne katılımı ile 
çocuk bakımının sağlanması arasındaki Granger nedensellik analizine dayalı olarak yaptıkları 
çalışmada çocuk bakımının işgücüne katılımının tek yönlü nedeni olduğu, dolayısıyla bu 
durumun çocuk bakım tesislerinin eksikliği ile kadınların işgücüne katılımlarının kısıtlandığı 
iddiasını desteklendiğini ortaya çıkarmışlardır.

Jaumotte (2003) çalışmasında, kadının eğitiminin, genel işgücü piyasası koşullarının ve 
kültürel tutumlarının kadın İKO’nun belirleyicileri olarak bulunmuştur.

Bloom et all. (2009), doğurganlık için kürtaj yasaları uygulayan ülkelerde doğurganlığın 
kadın İKO üzerindeki etkisini tahmin etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, kürtaj konusundaki 
yasal kısıtlamaların kaldırılmasının doğurganlığı azalttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmada 
üreme dönemindeki kadının her bir doğumu ortalama olarak yaklaşık 2 yıl kadın işgücü arzını 
azalttığı ortaya çıkmıştır.

Dayıoğlu ve Kırdar (2010) raporlarında, kadınların işgücüne katılımının temel 
özelliklerini açıklamış ve bir dizi demografik ve ekonomik etkenin kadınların işgücüne katılımı 
ile bağlantılarını irdelemiştir.

Kızılgöl (2012)’ün çalışmasında 2002-2008 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Anketlerinden 
elde edilen veriler bir araya getirilerek birleştirilmiş veri seti ile Logit model analizleri 
yapılmıştır. Analiz sonucunda ise evli ve bekar kadınların işgücüne katılma kararları üzerinde 
eğitim düzeyinin, hanehalkı gelirinin, bağımlılık oranının, oturulan konutun mülkiyetinin ve 
kadının yaşının en önemli faktörler olduğunu gösterilmiştir. Ayrıca, çocuk sayısı kentsel alanda 
işgücüne katılımı azaltırken kırsal alanda arttırmaktadır.

Korkmaz ve Korkut (2012), kadının yıllar itibariyle eğitim, medeni durum ve yaş 
gruplarına göre işgücüne katılımları üzerinde durarak, kadının istihdam edilmesinin önündeki 
engelleri tartışmışlardır.
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Er (2012), 1998-2008 döneminde 187 ülke için Panel Veri Analizi ile kadınların İKO’nın 
ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisinin olduğunu saptamıştır.

Er (2013),  İBBS-2 için 2010 yılı verileri kullanılarak Çoklu Regresyon Analizi ile Mekânsal 
Bağımlılık içeren modeller ile yaptığı analiz sonucunda kadınların İKO üzerinde eğitim 
düzeyinin,  erkeklerin İKO’nın, kadınların tarım sektöründeki payının pozitif, doğurganlık 
oranının ise negatif etkili olduğu sonucuna varmıştır.

Talaş ve Çakmak (2013)’ın çalışmalarında, Kohort analizi ile Türkiye’deki kadın işgücü 
üzerinde yaş etkisinin ve kohort etkisinin belirleyici olduğu, makroekonomik etki olarak da 
seçilen erkeklerin işsizlik oranından da kadın işgücünün etkilendiği tespit edilmiştir.

Önder (2013),  ekonomik krizlerin kadının işgücüne katılımını arttırdığını ancak, 
çalışırken karşılaştıkları ekonomik faktörler (düşük ücret ve sosyal güvencesizlik) ile sosyal 
faktörlerin (düşük eğitim, toplumsal cinsiyet algısı, ataerkil zihniyet) ise engelleyici faktörler 
olduğunu vurgulamıştır. 

Kılıç ve Öztürk (2014), 2002-2008 Hanehalkı Bütçe Anketinden yararlanılarak Probit 
Modeli ile tahmin ettikleri kadınların işgücüne katılımı modelinde eğitim, medeni durum, 
ekonomik kaynaklar, toplumsal cinsiyet algısı ve yerleşim yeri değişkenlerinin kadınların 
işgücüne katılımını belirleyen faktörler olduğunu ortaya koymuşlardır.

Süral (2014) “Türkiye’de Kadın İstihdamı: Fırsatlar, Engeller ve Hukuki Çerçeve” adlı 
çalışmasında ülkemizdeki genel durumu değerlendirmiş, Türkiye’nin 2012 yılında, yaratılan 
bir milyon istihdamın yarısı kadın olduğunu, yasal düzenlemelerle, plan, program ve projeler 
sayesinde Kadın İKO’nın artırabileceğini ifade etmektedir.

Bozkaya (2013),  1988-2012 dönemi için Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını 
belirleyen faktörleri VAR Analizi ile test ederek, kadınların işgücüne katılımını artırmaya 
yönelik öneriler sunmuştur.

4. KADIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kadın işgücüne katılımını etkileyen başta eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma, aile yapısı gibi 
ekonomik, sosyal, toplumsal pek çok faktör söz konusudur. Literatürde yer alan makro ve mikro 
düzeyde yapılan çalışmalardan hareketle belirlenen söz konusu faktörlerden bazıları aşağıda 
verilmiştir:

Eğitim düzeyi: Kadınların İKO’nı etkileyen pek çok faktör olmakla birlikte en önemlileri 
arasında eğitim düzeyi gelmektedir. Kadınların eğitim düzeyindeki artış, kadın istihdamını 
arttırmada önemli rol oynamaktadır. (DPT, 2009). Pek çok çalışmada eğitim düzeyi kadın İKO 
üzerinde pozitif etkiye sahip olarak bulunmuştur (Kızılgöl, 2012; Korkmaz ve Korkut, 2012; 
Mammen and Paxson, 2000; Hafeez and Ahmad, 2002; Vlasblom and Schippers, 2004; Russell 
et all., 2009). Diğer bir ifade ile eğitim düzeyi artarken kadınların İKO da artış göstermektedir. 
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Söz konusu bu artış en az, okuma yazma bilmeyen kadınlarda olmakla birlikte en yüksek artış 
yüksekokul/fakülte mezunlarında gözlenmektedir (Ercan vd., 2010; Dayıoğlu ve Kırdar, 2010; 
Ayvaz, 2012). Yüksek düzeyde eğitilmiş işgücü; işgücü kompozisyonunu, işgücü arzını, işgücüne 
katılım oranlarını ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, insani gelişmeyi olumlu 
etkileyerek, yoksulluğu azaltmada etkili olmaktadır (Günsoy ve Özsoy, 2012). Ancak,  eğitime 
katılımın artması ve eğitim süresinin uzaması işgücüne katılmama sonucunu doğururken toplam 
işgücünü azaltıcı etkiye sahip olduğu söylenebilir. Diğer taraftan eğitimin işgücüne katılımı 
azaltan bu etkisinin yanında katılım oranlarını yükselten etkisinden daha çok söz edilmektedir. 
Özellikle kadınlar için eğitim, işgücüne katılım oranlarını yükseltici bir rol oynamaktadır.

  Doğurganlık Hızı: Doğurganlık hızı kadınların işgücüne katılımı üzerindeki önemli 
engellerden biridir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki kadınların çok çocuğa sahip olması 
işgücüne katılma oranını negatif etkilemektedir. Doğurganlık oranı yüksek olduğunda,  
kadınların ailevi sorumlulukları artacağından, işgücüne katılabilme ihtimallerinin daha düşük 
olduğu yönünde ortak bir anlayış vardır (Olsen, 1994; Croda, et all.,2011; Jaumotte 2003; Akça 
ve Ela 2012, Kutlar vd. 2012; Er, 2013).

Ücretsiz aile işçiliği: Türkiye’de istihdam edilen kadınların önemli bir kısmı ücretsiz aile 
işçisi statüsünde bulunmaktadır. Ücretsiz aile işçiliği daha çok kırsal alanlarda yaygın iken 
ücretli ve yevmiyeli işlerin çoğunlukta olduğu kentsel alanlarda emek piyasalarına giremedikleri 
ifade edilebilir. Kadınların aileye ait tarımsal işletmelerde çalışmalarının kendilerine çalışma 
zamanları açısından da esneklik sağladığı, ev işlerini aksatmadan aile bütçesine yardımcı 
olduğundan tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliği kadınlar arasında yaygın bir istihdam 
biçimidir. Bu yüzden de ücretsiz aile işçiliğinin kadın işgücüne katılım oranında pozitif etkisi 
olması beklenir (Biçerli ve Özer, 2004).

Kayıt Dışı Kadın İstihdam Oranı: Kayıtdışılık, kadının çalışma hayatına katılmasını 
engellemektedir. Sosyal güvenlikten yoksun olan kadınlar iş dünyasına girmekten 
kaçınmaktadırlar. Ancak, yaşanan ekonomik kriz (2008), yüksek enflasyon gibi ekonomik 
nedenlerle bireyler kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir. Özellikle de artan geçim sıkıntısı 
nedeniyle ikinci bir işte kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Bu durumdan en fazla etkilenen kesim 
ise kadın olduğu görülmektedir (Metin, 2011). Nitekim TÜİK Mart 2013 Hane Halkı İşgücü 
Anketi (HİA) sonuçlarına göre, Türkiye’de istihdamın  % 36.7’si kayıt dışıdır. 2013 Mart ayı 
verilerine göre kadınlarda kayıt dışılık oranı %51.6, erkeklerde ise % 30.4’tür. Kadınlar için bu 
oranın yüksek olmasının nedeni ise, kadınların çoğunlukla kayıt dışının gözlendiği, emek yoğun 
sektörlerde (tekstil, konfeksiyon, gıda ve hizmet vb.) istihdam imkanı bulabilmesidir (Demir, 
2014).

Erkek İşgücüne Katılım Oranı: Kadın İKO üzerinde pozitif etkiye sahip olması 
beklenmektedir (Er, 2013).
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Ev Kadınlarının Oranı: Aktif kadın nüfus içinde ev kadınlarının oranının kadın İKO’yu 
negatif etkilemesi beklenmektedir. Çünkü ülkemizdeki kadın işgücünün çoğunluğunun eğitim 
seviyelerinin düşük oluşu yeterli sayıda iş imkânlarına ulaşmasına engel olmaktadır. Emek 
piyasalarında eğitimsiz kadın işgücünün çalışabilecekleri işler ise genellikle düşük ücretlidir. 
Ayrıca, bakım gerektiren çağda çocuk sahibi olma durumu da kadınları çalışmaktansa ev 
kadınlığını tercih etmeye yöneltmektedir (Özer ve Biçerli, 2004).

Emekli Kadınların Oranı: Türkiye’de yıllar itibariyle değişiklikler gösteren emeklilik 
uygulamaları da erken emeklilikten, emeklilik sürelerinin uzadığı bir süreç içinde gelişmektedir 
12+ yaş grubundaki toplam emeklilerin oranı şeklinde ifade edilen bu oranın kadın İKO 
üzerindeki etkisi iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Erken emeklilik eğer yeni bir istihdamla 
sonuçlanmamışsa işgücü arzını azaltan dolayısıyla işgücüne katılımı düşüren etkiye sahiptir. 
Emeklilik yaşının uzaması ise tersine etki yaparak işgücüne katılım oranlarını arttırabilmektedir. 

Yasal Düzenlemeler: Kadın işçileri korumak için çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin 
bazı açılardan özellikle kentli kadınların işgücüne katılma oranını azalttığı söylenebilir. Örneğin, 
iş kanunumuzda –yakın tarihi kadar medeni kanunumuzda yer alan- ailenin reisi erkektir 
hükmüne dayanan kanun evlendikten sonra eşleri çalışmasına izin vermeyen kadınların işgücü 
piyasasından çekilmelerine neden olmuştur. Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanu’nun 72. Maddesine 
göre maden ocakları gibi bazı iş kollarında çalıştırılmasının yasaklanması, aynı kanunun 73. 
Maddesine göre de sanayi işlerinde gece çalıştırılmasının yasaklanması kadın istihdamının 
gerilemesine neden olmuştur (Özer ve Biçerli, 2004). 

Medeni Durum: Kadınların evli olup olmamaları kadınların İKO üzerinde etkisi söz 
konusudur. Mikro düzeyde yapılan çalışmalar göstermiştir ki evli kadınlar işgücüne daha az 
katılmaktadır. Evli olup aynı zamanda çocuk sahibi olan kadınların artan sorumlulukları ve iş 
yükleri neticesinde çalışma hayatından çekilme kararı almasına neden olmaktadır (Ercan vd. 
(2010); Er, 2013).

Boşanma Oranı: Kadınların işgücüne katılımı ile boşanma oranı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çoğu araştırma göstermiştir ki boşanmadan önceki yıllarda kadınların işgücüne 
katılımı artmaktadır. Fakat bu, kadınların işgücüne katılımının boşanmaya neden olduğu 
değil; daha ziyade boşanma ihtimali daha yüksek olduğunda kadınların işgücüne katılımının 
arttığı anlamına gelmektedir (Kutlar vd., 2012). Kadınların işgücüne katılımının boşanmaya 
neden olmadığını, boşanma oranlarının ise kadınların işgücüne katılımına neden olduğunu 
gösteren çalışmalar mevcuttur (Bremmer and Kesselring, 1999). Boşanan kadınlar evliliğin 
bozulmasından kaynaklanan gelir ve refah kaybını dengelemek için işgücüne katılmaktadırlar. 
Bir diğer yoruma göre ise artan boşanma oranları bütün evli kadınlara bir ömür boyu evli 
kalmanın zayıf bir ihtimal olduğuna dair bir sinyal gönderir. Bu durumda da kadınların 
yapacağı en uygun şey, ev işi ve çocuk bakımı gibi piyasa dışı faaliyetlerden piyasa faaliyetlerine 
geçiş yapmaktır. Bargain et all., (2010) çalışmalarında, eğer işgücü piyasası boşanma/ayrılma 
durumlarında  kadınları güvence altına almaya elverişli ise evliliğin bozulma riskinin artışına 
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karşılık kadınların işgücüne katılımının belirgin bir şekilde arttığını göstermişlerdir. Bununla 
birlikte Bremmer ve Kesselring (2004), boşanma oranı ile İKO arasında çift yönlü nedenselliğin 
olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca söz konusu çalışmada boşanma oranındaki artışların, 
kadın İKO’nı arttırıldığı, aynı zamanda kadın İKO’ndaki artışların da daha yüksek boşanma 
oranlarına neden olduğu belirtilmiştir. 

Göç: Kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkileyen faktörlerden biri de kırsal 
bölgelerden kentsel bölgelere yapılan göçtür (Dayıoğlu ve Kırdar, 2010). Kırdan kente göçle 
birlikte önceleri ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar, kentlerde işgücü piyasasında yer 
edinememektedir. Dolayısıyla bu durum kadınların işgücüne katılma oranlarının düşmesine 
neden olmuştur. Diğer taraftan kentlerde kırsal bölgelere kıyasla daha fazla iş olanakları olmakla 
birlikte bu iş olanakları daha çok kayıt dışı sektörde artış göstermektedir. Kayıt dışı sektör de 
kadın işgücüne katılımın düşük olmasının önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir 
(Kılıç ve Öztürk, 2014; Özer ve Biçerli, 2004).

İşsizlik Oranı: Türkiye genelinde, 2005-2013 cinsiyet ve yerleşim yeri ayırımına göre farklı 
alt gruplarına ilişkin istihdam oranları artış trendine sahiptir. Fakat bu gösterge de özellikle 
kadınlarda hala çok düşük düzeydedir. İşsizlik oranları ise 2008 krizinin etkisiyle önemli derecede 
artmasına rağmen kadınlar hariç çalışmada dikkate alınan tüm gruplar için negatif bir trende ve 
kriz öncesi dönemden daha düşük bir seviyeye sahiptir. Kadınların işgücüne katılımı üzerindeki 
etkisine bakıldığında ise işsizlik oranlarının yüksek olduğu dönemlerde kadın işgücüne katılımı 
azaldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu dönemlerde ekonominin kadın işgücüne yönelik 
istihdam yaratmakta daha fazla zorlandığını gösterir (Ağazade, 2014). Dolayısıyla da işsizlik 
oranı ile kadın İKO arasında negatif ilişki beklenmektedir. İşsizlik oranlarındaki artış kadınların 
işgücüne katılımını azaltacaktır.

Ekonomik Kriz: Kadınların işgücüne katılımını etkileyen önemli faktörlerden biri 
de,   ekonomik krizdir. Ancak ekonomik krizin pozitif ve negatif etkileri söz konusudur. 
Ekonomik krizin pozitif etkisi, kriz dönemlerinden sonra aile bütçesine katkı amacıyla kadınların 
işgücü piyasasına girmeleri ile ortaya çıkan ek işçi etkisi ile açıklanmaktadır. Bir diğer etkisi 
ise “Ümidini Kaybeden Çalışan Etkisi (Discouraged Worker Effect)”  olarak adlandırılır ve bu 
ise kadının işgücüne katılımını negatif etkiler. Bu durumda da, istihdam olanaklarının büyük 
ölçüde azaldığı kriz koşullarında işsizlerin bir bölümü iş aramaktan vazgeçerek işgücü piyasası 
dışına çıkarlar (Belet, 2013).

Enflasyon Oranı: Enflasyon, hanelerin satın alma gücünü azaltıcı bir unsurdur. Kadınların 
gerek aile bütçesini denkleştirmek gerekse daha iyi bir yaşam standardı yakalamak amacıyla 
işgücü piyasasına girme arzusu adın İKO’nu artıcı bir etkiye neden olmaktadır.
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5. YÖNTEM, VERİ, MODEL TAHMİNİ

5.1. Panel Veri Analizi

Ekonometrik analizlerde üç çeşit veri kullanılmaktadır. Bunlar; zaman serisi verileri, yatay 
kesit verileri ve panel verileridir. Genellikle çalışmalarda ya zaman serisi verisi ya da yatay kesit 
verileri kullanılmaktadır. Ancak bağımlı değişken ile bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişkiyi 
açıklamada zaman ya da yatay kesit boyutu tek başına yeterli olamamaktadır. Bundan dolayı da 
son yıllarda zaman ve yatay kesit boyutunun bir arada kullanılmasına imkân veren panel veriler 
yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir.

Zaman boyutuna sahip yatay kesit serilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin 
edilmesi yöntemine “Panel Veri Analizi” denir (Gujarati, 2004).

Her ne kadar panel veri analizinin ilk kullanımı 1950’li yıllar olmasına rağmen ilk 
uygulamalı çalışmalar, 1990’lı yıllardan itibaren başlamıştır (Yerdelen Tatoğlu, 2012).

Panel veri analizi, kesit veri ve zaman serisi büyüklüğüne bağlı olarak farklı isimler 
almaktadır. Eğer kesit veri zaman boyutundan daha büyükse “kısa panel”, tersi durumda ise 
“uzun panel” olarak adlandırılmaktadır. Eğer her bir yatay kesit birimi aynı sayıda zaman 
serisi gözlemlerine sahip ise “dengeli panel”, eğer panel üyeleri arasındaki gözlem sayıları 
farklı olursa “dengesiz panel” olarak adlandırılır. Uygulamada çoğunlukla dengeli panel analizi 
kullanılmaktadır (Tarı, 2010; Stock and Watson, 2006).

Panel veri analizi, En Küçük Kareler yöntemine göre pek çok avantaja sahiptir. Daha geniş 
bir veri kümesi ile çalışma imkanı sağlaması, bireysel heterojenliği kontrol edebilmesi, daha 
kapsamlı modellerin kullanılmasına olanak sağlaması, araştırmacıya daha geniş bir veri kümesi 
ile çalışma imkanı sağlaması, çoklu doğrusal bağıntı sorununu gidermesi, daha etkin parametre 
tahminlerinin elde edilmesi, daha az kısıtlayıcı varsayımların yapıldığı daha sofistike davranış 
modellerini tahmin edip test etmesi, ayrıca daha karmaşık dinamik davranış modelleriyle 
çalışılabilmesine imkan vermesi bakımından avantajlara sahiptir (Baltagi, 2008). Söz konusu 
avantajlarının yanında panel veri analizindeki en önemli sorun panel veriye ulaşılmasıdır. Bu 
konuda son yıllarda özellikle OECD ve Worldbank’ın yayınladığı istatistiklerde yıllar bazında pek 
çok birime (hanehalkı, firma, ülke vb) ilişkin bazı önemli finansal ve iktisadi veriler mevcuttur. 
Türkiye’de ise bu şekilde hazırlanmış veri setleri mevcut değildir.

Genel bir panel veri modeli,

            i = 1,….,N   ve   t=1,……T    (1)

ile verilir. Burada i, yatay kesiti, t ise zamanı, yit bağımlı değişkenini i. birimin t anındaki 
değerini, Xit zaman ve birime göre k tane bağımsız değişken değerlerini, β eğim parametresini 
göstermektedir. uit ise hata terimi olup t anındaki i. Birimin y değerini etkileyen ancak 
gözlenemeyen faktörü ifade etmektedir ve aşağıdaki gibi verilir,
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              (2)

Eş.2’de µit, zamana göre değişmeyen birim etkisini, vit ise geri kalan etkileri gösterir 
(Baltagi, 2005). 

Doğrusal panel veri modelinde, parametrelerin birim ve/veya zamana göre değer almasına 
bağlı olarak çeşitli modeller mevcuttur (Hsiao, 2003). Bunlar,

1. Hem sabit, hem de eğim parametrelerinin birimlere ve zamana göre sabit olduğu 
modellerdir. Bu tür modellere “Klasik Model” de denilmektedir.

2. Modelde eğim parametresi sabitken, sabit katsayının birimlere ve/veya zamana göre 
değişken olduğu “Sabit Parametresi Değişken Modeller” dir.

3. Tüm parametrelerin hem birimlere hem de zamana göre değişken olduğu modeldir.

Bu modellerden eğim katsayısı sabit, sabit katsayısı değişken olan modeller analizlerde 
daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Birimlere ve zamana göre farklılıkları değişik biçimde 
dikkate almanın en kolay yolu bu tür modelleri kullanmaktır. 

Sabit katsayısı değişen olan modeller, çeşitli sebeplerle dışlanan değişkenlerin 
(gözlenemeyen) etkilerinin sabit terim ya da hata terimiyle ifade edilmesine göre Sabit Etki 
Modeli ve Tesadüfi Etki Modeli ismini almaktadır. Bu modellerinin ikisinde de hata terimlerinin 
tüm zaman dönemi ve tüm bireyler için bağımsız ve sıfır ortalama ve σ2 sabit varyanslı normal 
dağıldığı varsayılmaktadır.

5.1.1. Sabit Etkiler Modeli

Eğer gözlenemeyen birim etkiler, her bir yatay kesit gözlem için tahmin edilen bir 
parametre olarak davranılıyorsa sabit etkiler söz konusu olmaktadır. Sabit etkiler modelinde,

i=1,2,.., N     t=1,2,...,T olmak üzere

 0
1

K

it i k kit it
k

Y X uβ β
=

= + +∑       (3)

eğim parametreleri tüm yatay kesit birimleri için aynı (βi = β) iken, sabit parametre 
birim etki içermesi sebebiyle birimden birime değişmektedir. Yani birimler arası farklılar sabit 
terimdeki farlılıklarla ifade edilmektedir. Bu modelde, sabit terimin birimden birime değişkenlik 
gösterdiği; eğim parametrelerinin zaman ve birime göre sabit olduğu varsayılmaktadır (Matyas 
and Sevestre, 2008).

Sabit etkiler modelinin tahmininde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; 
Havuzlanmış EKK, Gölge Değişkenli EKK, Genelleştirilmiş EKK, Esnek Genelleştirilmiş EKK, 
Grup içi Tahmin, Gruplar arası Tahmin, En Çok Olabilirlik yöntemleridir.
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5.1.2. Tesadüfi Etkiler Modeli

Tesadüfî etkiler modellerinde, birimlere veya birimlere ve zamana göre meydana gelen 
değişiklikler, modele hata teriminin bir bileşeni olarak dâhil edilmektedir. 

Tesadüfi etkiler modelinde birim etki sabit olmadığından sabit parametre içerisinde 
değil, tesadüfi olduğundan hata payı içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Eş.1’deki panel veri 
modelinde hata terimi vit ,

vit = uit + µi   (4)

ile ifade edilir. Burada uit, artık hataları, µi ise birim hatayı (birim farklılıklarını ve zamana 
göre birimler arasındaki değişmeyi) gösterir. Başka bir ifade ile µi, i. yatay kesit birimin sabitini 
temsil etmektedir. Bu durumda Tesadüfi Etkiler Modeli, 

    (5)

ile ifade edilir. 

Tesadüfî etkiler modelinin varsayımları; katı dışsallık varsayımı, birim etkiler ve açıklayıcı 
değişkenler arasında korelasyon olmaması, bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağıntı olmaması, artık hata terimlerinin sabit varyanslı olması, koşulsuz varyansın zamana 
göre sabit ve otokorelasyonsuz olmasıdır. Ayrıca koşullu varyans sabit ve koşullu kovaryanslar 
sıfırdır. Zaman sabiti değişkenler tesadüfî etkiler modelinde yer alabilir ve tahmin edilebilirken, 
sabit etkiler modelinde yapılan dönüşümlerle modelden düşmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2012).

Tesadüfi Etkiler Modelinin tahmininde ise Havuzlanmış EKK, Genelleştirilmiş EKK, 
Esnek Genelleştirilmiş EKK, Grup içi Tahmin, En Çok Olabilirlik yöntemleri en çok kullanılan 
tahmin yöntemleridir.

5.2. Klasik Model, Sabit Etkiler Modeli ve Tesadüfi Etkiler Modeli Arasındaki Seçim 
İçin Kullanılan Testler

Önsel olarak sabit etki ya da tesadüfi modeli arasında tercih yaparken şu hususlar göz 
önünde bulundurulur:

-Genel panel veri modelinde yer alan µi tahmin edilen bir parametre ise Sabit Etki, bir 
dağılımdan elde edilen bir değişken ise Tesadüfi Etki Modeli tercih edilir.

-Panelin anakütleden tesadüfi olarak çekildiği düşünülüyorsa µi rassal bir hata bileşeni 
olarak kabul edilip Tesadüfi Etki modelinin, eğer panelin anakütleden tesadüfi çekimle gelmediği 
düşünülüyorsa Sabit Etki modelinin, kullanılması daha uygun olur.
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-Modelin tahmininden belli bir birim için çıkarsama yapmak isteniyorsa Sabit Etki 
modeli, eğer veri seti geniş bir anakütlenin gözlemlerinden oluşuyor ve anakütlenin tümü için 
sonuç çıkarılmak isteniyorsa Tesadüfi Etkiler modelinin kullanılması daha avantajlı olmaktadır. 

-Birim etkiler ile bağımsız değişkenler arasında ilişki var ise Sabit Etki modeli, yok ise 
Tesadüfi etki modeli kullanılır (Yerdelen Tatoğlu, 2012; Er, 2012; Wooldridge, 2002).

  Modellerin seçimine önsel olarak karar verilebildiği gibi bazı testler sonucunda da karar 
verilebilir. Öncelikle birim ve/veya zaman etkinin varlığı test edilir. Bu sayede Klasik modelin 
kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir. Bunun için, “birim etki yoktur (Klasik Model 
geçerlidir)” şeklinde kurulan sıfır hipotezinin test edilmesinde Chow testinden uyarlanan F testi 
yaygın olarak kullanılmaktadır. F testi dışında Olabilirlik Oran Testi,  Breusch-Pagan Lagrange 
Çarpanı Testi, Skor Testi bu amaçla kullanılan diğer testlerdir.

Test sonucunda sıfır hipotezi kabul edilirse birim etkinin olmadığına, dolayısıyla Klasik 
modelin Havuzlanmış EKK ile tahmin edilmesine karar verilir. Eğer sıfır hipotezi reddedilirse 
birim etkinin varlığına ve Klasik Modelin uygun olmadığına karar verilir. Bu aşamada, Sabit 
Etki ve Tesadüfi Etki modellerinden hangisinin kullanılacağına dair Hausman testinin yapılması 
gerekmektedir (Baltagi, 2008; Wooldridge, 2002; Yerdelen Tatoğlu, 2012). 

Birim etkinin var olduğu dolayısıyla Klasik Modelin geçerli olmadığı tespit edildikten 
sonra Sabit Etkiler ya da Tesadüfi Etkiler Modeli arasında seçim yapmak gerekir. Aslında ne 
sabit etkiler ne de Tesadüfi Etkiler tahmincisi mükemmeldir. Çünkü Tesadüfi Etkiler tahmincisi 
gerçek etkinin üzerinde sapmalı tahminler verirken, Sabit Etkiler Tahmincisi ise gerçek etkinin 
altında sapmalı tahminler vermektedir (Johnston and Dinardo, 1997).

Mundlak (1961)  ile Wallace ve Hussain (1969) Sabit Etkiler Modelinin ilk taraftarları 
iken Balestrav ve Nerlove (1966) ise Tesadüfi Hata Bileşen Modelinin savunucuları olmuştur 
(Baltagi, 2005).

5.3. Veri

Çalışmada kullanılan veriler, TÜİK hanehalkı işgücü anketinden İBSS 1 (Düzey 1)’e göre 
alınan yıllık veriler kullanılarak hesaplanmıştır Tablo 5’te Düzey 1’de yer alan 12 alt bölge ve 
kapsadığı iller verilmiştir.
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Tablo 5. Düzey 1’de Yer Alan 12 Alt Bölge ve Kapsadığı İller 

Düzey 1 Bölgeleri Kapsadığı İller

İstanbul (TR1) İstanbul

Batı Marmara (TR2) Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale

Ege (TR3) İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

Doğu Marmara (TR4) Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

Batı Anadolu (TR5) Ankara, Konya, Karaman

Akdeniz (TR6) Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, K.Maraş, Osmaniye

Orta Anadolu (TR7) Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat

Batı Karadeniz (TR8) Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, 
Tokat, Çorum, Amasya

Doğu Karadeniz (TR9) Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

Kuzeydoğu Anadolu (TRA) Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

Ortadoğu Anadolu (TRB) Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari

Güneydoğu Anadolu (TRC) Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt

Model tahmininde kadın işgücüne katılım oranını (KİKO) etkileyebileceği önsel olarak 
düşünülen pek çok değişkenden 5.Bölümde bahsedilmiştir. Bu bilgiler ışığında kadın işgücüne 
katılım oranını etkilediği düşünülen faktörler ve beklenen etkileri, Tablo 6‘da verilmiştir.

Tablo 6: Model Tahmininde kullanılan değişkenler ve tanımları

Değişken Adı Değişken Tanımı

Eğitim 1.Yüksekokul/Fakülte düzeyinde eğitim gören kadınların 15+ yaş 
Kadın nüfusuna oranı (KADÜNİ)

2. Kadınların Ortaöğretim seviyesine göre net okullaşma oranı 
(KOKUL)

3. Yüksekokul/Fakülte düzeyinde eğitim gören erkelerin 15+ yaş 
erkek nüfusuna oranı (ERKÜNİ)

+

Toplam Doğurganlık 
Hızı (DOG)

Doğum yapma yaşındaki (15-49) kadınların sahip olduğu ortalama 
çocuk sayısı -

Ücretsiz Aile İşçisi 
(ÜCRAİL) İstihdam edilen kadın işgücü içindeki ücretsiz işçilerinin oranı +

Emekli Oranı 
(EMKOR)

15+ yaştaki emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayan kadınların 
oranı +/-
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Ev kadınlarının oranı  
(EVKDOR) Kadın aktif nüfus içindeki ev kadınlarının oranı -

Erkeklerin İşgücüne 
Katılım Oranı (EİKO) Toplam erkek işgücünün 15+ yaştaki erkek nüfusuna oranı +

İşsiz erkek oranı 
(EİŞSİZ) 15+yaştaki erkelerin işsizlik oranı +

Kaba Boşanma Hızı 
(BOŞANMA) Boşanan kadınların oranı +

Enflasyon Oranı (ENF)
TUFE için 12 aylık ortalamalara dayalı hesaplanan Enflasyon Oranı +

Göç Hızı (GÖÇ) Bölgelerin net göç hızı -
Kayıtdışı İstihdam 
(KAYITDIŞI) İstihdama katılıp kayıt altında bulunmayan kadınların oranı -/+

İşsizlik Oranı (İO)
İş bulamayan iş gücünün toplam işgücüne oranı -

Ekonomik Kriz (KRİZ) 2008 yılında yaşanan küresel kriz için oluşturulmuş kukla değişken +/-

5.4. Analiz Bulguları

Çalışmada kullanılan panel verinin zaman boyutu kısa olduğundan ve çoklu doğrusal 
bağlantı probleminden dolayı Tablo 6’da yer alan değişkenlerin tümünü aynı anda tek bir 
modelde toplamak mümkün olamamıştır. Dolayısıyla söz konusu değişkenlerin kadın işgücüne 
katılım oranı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 4 model tahmin edilmiştir. Modellerde 
yer alan değişkenler, çoklu doğrusal bağıntıya sebep olmaması amacıyla aralarındaki korelasyon 
yapısı dikkate alınarak belirlenmiştir.  Klasik Modelin (KM) tahmininde Havuzlanmış EKK, 
Sabit Etki Modelinin (SE) tahmininde Grup içi Tahmin, Tesadüfi Modelin Tahmininde (TE) ise 
Genelleştirilmiş EKK yöntemi kullanılmıştır. Modellerin tahmin sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Sonuçların değerlendirileceği modele karar vermek için öncelikle birim etkilerin var 
olup olmadığı F ve Olabilirlik Oran (LR) testi ile test edilmiştir. Dört modelin F ve LR testi 
sonuçlarına göre, H0 reddedilmiştir. Bu durumda birim etkilerin var olduğuna, dolayısıyla 
Klasik Modelin uygun olmadığına karar verilmiştir. İkinci aşamada birim etkilerin söz konusu 
olduğu Sabit Ekiler ve Tesadüfi Etkiler tahmincisinden hangisinin kullanılacağı ise Hausman 
testi ile araştırılmıştır. Dört modelin Hausman testi sonucu, H0 reddedilememiştir. Sonuç 
olarak Tesadüfi Etki modelinin tercih edilebilir olduğu söylenebilir. İki model arasındaki 
seçim her ne kadar Hausman testi sonucuna göre yapılsa da modelin tahmin edilmesindeki 
amaca da bağlıdır. Çalışmada kullanılan bölgeler tesadüfi seçimden gelmeyip bölgeleri tamamı 
incelenerek Türkiye için çıkarsama yapılmak istendiğinden Sabit Etkiler Modelinin daha uygun 
olduğu düşünülmektedir.1  Ayrıca, Tesadüfi Etkiler Modelinin varsayımı gereği “birim etkiler ve 
bağımsız değişkenler arasında korelasyon olmaması” durumunun mümkün olmadığı bilgisinden 
hareketle analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde Sabit Ekiler Modeli dikkate alınmıştır.

1 Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Yerdelen Tatoğlu, 2012)
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Tablo 7. Klasik Model (KM), Sabit Etki Modeli (SE) ve Tesadüfi Etki Modeli (TE) Tahmin 
Sonuçları

MODEL 1 MODEL 2
KM SE TE KM SE TE

Değişkenler Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

KADÜNİ 0.28 (0.78)
[0.436]

0.60 (3.79)
[0.000]

0.61 (4.06)
[0.000]

ERKUNİ
EİŞSİZ
ÜCRAİL 0.26        

(5.13) [0.000]
0.09

(1.70)[0.096]
0.13 (2.64)

[0.008]
EMKOR 1.48 

(3.59) [0.001]
0.79

(1.72) [009]
0.73 

(1.82) [0.068]
EVKDOR -0.21

(-4.38) [0.000]
-0.23

(-3.59)[0.007]
-0.21

(-3.02)[0.003]
-0.38 

(-6.00)[0.000]
-0.30 

(-4.86)[0.000]
-0.30

(-5.31)[0.000]
EİKO 1.11

(7.19)[0.000]
1.19

(8.75) [0.000]
1.16

(8.49) [0.0000]
0.68 

(2.58) [0.012]
1.09 (6.80)

[0.000]
1.03 (6.90)

[0.000]
DOĞ
BOŞANMA 1.26

(0.92)[0.359]
7.44

(2.81)[0.007]
3.36

(1.99)[0.046]
ENF 0.10

(0.41)[0.685]
0.22

(1.73)[0.09]
0.15

(2.11)[0.035]
0.075 (0.14)

[0.885]
0.29 

(1.76) [0.084]
0.29 (1.79)

[0.073]
İO -0.79

(-5.17) [0.000]
-0.31

(-3.09)[0.003]
-0.40

(-3.28)[0.001]
GÖÇ
KAYITDIŞI 0.11

(3.39)[0.001]
0.13

(1.90)[0.062]
0.18

(5.04)[0.000]
KRİZ -1.18      

(-0.49)[0.623]
-0.93

(-1.13)[0.265]
-0.99 

(-1.25([0.210]
Sabit Terim -60.24

(-4.13) [0.000]
-68.97

(13.78)[0.000]
-6775

(-5.55)[0.000]
-14.20 

(-0.71)[0.478]
-43.02 

(-3.47)[0.001]
-39.82 

(-3.36)[0.001]

R2 0.88 0.69 0.85 0.71 0.63 0.67

F 74.74
[0.000]

51.21
[0.000]

25.53
[0.000]

46.02
[0.000]

Wald (χ2) 465.85
[0.000]

353.35
[0.000]

Birim Etki 
için F testi

23.92  
 [0.000]

58.57 
[0.000]

LR (χ2) 68.63 
(0.000)

119.86
 [0.000]

Hausman 
Testi

2.35
[1.01]

1.51
[0.98]
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Tablo 7. Klasik Model (KM). Sabit Etki Modeli (SE) ve Tesadüfi Etki Modeli (TE) Tahmin 
Sonuçları (devam)

MODEL 3 MODEL 4
KM SE TE KM SE TE

Değişkenler Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

Katsayı 
(t)  [p]

KADÜNİ

ERKUNİ 2.62
(3.37)[0.001]

1.42
(2.20)[0.032]

1.69
(2.63)[0.008]

EİŞSİZ 0.36
(2.24)[0.029]

0.40
(3.66)[0.001]

0.44
(4.59)[0.000]

0.13
(0.62)[0.536]

0.31
(2.25)[0.029]

0.18
(1.33)[0.183]

ÜCRAİL 
EMKOR

EVKDOR -0.45
(-6.83)[0.000]

-0.40
(-4.84)[0.000]

-0.46
(-6.17)[0.000]

EİKO 1.21
(6.54)[0.000]

1.46
(8.53)[0.000]

1.42
(9.53)[0.000]

DOĞ -9.78
(-9.22)[0.000]

-4.62
(-2.17)[0.035]

-6.87
(-4.79)[0.000]

BOŞANMA

ENF 0.32
(0.75)[0.458]

0.37
(1.81)[0.076]

0.36
(1.75)[0.080]

İO -0.73
(-3.43)[0.001]

-0.27
(-1.80)[0.077]

-0.23
(-1.55)[0.121]

GÖÇ 0.041
(0.42)[0.678]

-0.015
(-0.22)[0.831]

0.004
(0.06)[0.955]

0.15
(1.23)[0.224]

0.11
(0.14)[0.886]

0.06
(0.75)[0.456]

KAYITDIŞI 0.29
(8.19)[0.000]

0.18
(1.90)[0.063]

0.22
(4.10)[0.000]

0.14
(2.06)[0.043]

0.41
(4.28)[0.000]

0.26
(3.59)[0.000]

KRİZ -3.91
(-.28)[0.026]

-4.12
(-4.43)[0.000]

-4.09
(-4.80)[0.000}

0.028
(0.02)[0.988]

-2.44
(-2.23)[0.03]

-1.43
(-1.38)[0.169]

Sabit Terim -59.57
(-4.01)[0.000]

-81.76
(-7.26)[0.000]

-77.49
(-7.13)[0.000]

43.42
(4.23)[0.000]

21.47
(1.97)[0.054]

33.93
(3.57)[0.000]

R2 0.81 0.75 0.80 0.70 0.44 0.63

F 44.12 [0.000] 26.74
[0.000]

24.24
[0.000]

20.59
[0.000]

Wald (χ2) 222.79
[0.000]

149.00
[0.000]

Birim Etki 
için F testi

21.60
[0.000]

29.78
[0.000]

LR (χ2) 67.58
[0.000]

79.73
[0.000]

Hausman 
Testi 7.75 [0.35] 2.93[0.89]
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Kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlerin incelendiği 4 modelin tahmin 
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Sabit Etki Model sonuçlarına göre modellerdeki değişkenlerin 
katsayıları işaret olarak beklentilere uygun tahmin edilmiştir. İstatistiksel anlamlılıkları için F 
testi sonuçlarına bakıldığında ise modellerdeki değişkenlerin topluca istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir. Ayrıca değişkenlerin ayrı ayrı anlamlılıkları için yapılan t testi sonucunda 
ise hemen hemen tüm değişkenler çeşitli anlam düzeylerinde (%1. %5 ve %10) istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Sadece GÖÇ değişkeni, kadınların işgücüne katılımını arttırıcı bir unsur 
olarak çıksa da modellerin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Model 3 ve 
Model 4). Ayrıca, kadınların eğitim seviyesini gösteren “kadınların ortaöğretim seviyesine göre 
net okullaşma oranı (KOKUL)” değişkeni modellerde anlamlı sonuçlar vermediği için analiz 
dışı bırakılmıştır. Analizde kadınların eğitim seviyesi için “yüksekokul/üniversite mezunu 
kadınların oranı (KADÜNİ) değişkeni kullanılmıştır.

Uyum iyiliği ölçüsü olan R2 değerleri tüm modellerde % 60 ile % 88 arasında bulunmuştur. 
R2 değerlerine bakılarak modellerin açıklama gücünün iyi olduğu söylenebilir.

Katsayı tahminlerinin işaretleri incelendiğinde ise EVKDOR, DOĞURGANLIK ve İO 
değişkenlerinin kadın işgücüne katılımı üzerinde negatif, diğer değişkenler olan KADÜNİ 
(üniversite mezunu kadınların oranı), ERKUNİ (üniversite mezunu erkelerin oranı), EİSSİZ 
(erkeklerin işsizlik oranı), ÜCRAİL (İstihdam edilen kadın işgücü içindeki ücretsiz işçilerinin 
oranı), EMKOR (emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayan kadınların oranı), EİKO 
(işgücüne katılan erkeklerin oranı), DOĞ (doğurganlık oranı), BOŞANMA (boşanma oranı), 
ENF (enflasyon oranı), İO (işsizlik oranı), KAYITDIŞI (kayıtdışı istihdam oranı), KRİZ (2008 
yılında yaşanan küresel kriz) ise pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. 4 model genel olarak 
değerlendirildiğinde. kadın işgücüne en çok etki eden faktörlerin kadınların doğurganlık hızı 
ve boşanma oranı olduğu söylenebilir. Enflasyon oranı, işsizlik oranı ve ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışan kadınların oranı ise kadın işgücüne katılma oranı üzerinde en az etkiye sahip faktörler 
arasında yer almaktadır. Bu sonuçlara göre şu yorumları yapmak mümkündür:

Kadınlar işgücü piyasasını genellikle çocuk doğurmak ve yetiştirmek için terk ederler. 
Çünkü ev sorumluluğuna ilave olarak çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi ile ilgili maddi-manevi 
zorluklar yaşayan kadın işgücü piyasasından çekilme ya da erteleme kararını almaktadır. 
Dolayısıyla kadın işgücüne katılımı üzerinde en çok etkiye sahip faktörlerden biri olan 
doğurganlık oranının negatif işaretli çıkması beklenen bir durumdur. Doğurganlık oranındaki 
bu artışın beklenildiği gibi kadının işgücüne katılım oranını azaltıcı bir unsur olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Tahmin sonuçlarına göre boşanma oranı, kadının işgücüne katılımını etkileyen bir 
diğer önemli faktördür. Çünkü boşanan kadınlar evliliğin bozulmasından kaynaklanan gelir 
ve refah kaybını dengelemek için işgücüne katılmaktadırlar. Bu sonuç beklentiler yönünde 
gerçekleşmiştir.
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Kadınların eğitim düzeyinin arttırılması da kadınların işgücüne katılımında önemli bir 
rol oynamaktadır. Eğitime katılımın artması ve eğitim süresinin uzaması işgücüne katılımı 
engelleyerek toplam işgücünü azaltıcı etkiye sahip olmakla birlikte işgücüne katılım oranlarını 
yükselten etkisi de önemlidir. Özellikle kadınlar için eğitim, işgücüne katılım oranlarını yükseltici 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim İKO verileri incelendiğinde en yüksek İKO’nın 
yüksekokul/fakülte mezunu kadınlarda ortaya çıktığı görülmektedir (Grafik 8d).

Kadın aktif nüfus içinde ev kadınlarının oranını temsil eden EVKDOR değişkeni ise kadın 
İKO’yu negatif etkileyen faktör olarak bulunmuştur. Bu sonuç doğaldır ki ülkemizdeki kadınların 
çoğunluğunun eğitim seviyelerinin düşük oluşu kadınların yeterli sayıda iş imkanlarına 
ulaşmasına engel olmaktadır. Emek piyasalarında eğitimsiz kadın işgücünün çalışabilecekleri 
işler ise genellikle düşük ücretlidir. Ayrıca, bakım gerektiren çağda çocuk sahibi olma durumu 
da eklenince kadınları çalışmaktansa ev kadınlığını tercih etmeye yöneltmektedir

Ücretsiz aile işçiliğinin kadın istihdamı üzerindeki etkisi de beklenildiği gibi pozitif 
bulunmuştur. Bu durum özellikle kırsal bölgelerde tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliğinin 
kadınlar arasında erkeklere göre daha yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Ücretsiz aile 
işçiliğinin kadınlar arasında daha çok tercih edilebilir olması ise esnek çalışma saatleri ile ev 
işlerini aksatmadan gelir elde etme imkanı sunmasından kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde emeklilik uygulamaları yıllar itibariyle erken emeklilikten, emeklilik sürelerinin 
uzamasına kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında emeklilerin oranının kadın 
işgücüne katılımı üzerinde iki şekilde etkisi beklenmektedir. Erken emeklilik eğer yeni bir 
istihdamla sonuçlanmamışsa işgücü arzını azaltan dolayısıyla işgücüne katılımı düşüren etkiye 
sahiptir. Emeklilik yaşının uzaması ise tersine etki yaparak işgücüne katılım oranlarını arttırdığı 
bilinmektedir. Son dönemde yapılan emeklilik yasasındaki değişikliklere paralel olarak EMKOR 
oranındaki artışın kadın işgücünü arttırıcı etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 

İşsizlik oranı (İO) ise kadın istihdamını engelleyici bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu dönemlerde ekonomi kadın işgücüne yönelik 
istihdam yaratmakta daha fazla zorlanmaktadır. Dolayısıyla da işsizlik oranı ile kadın İKO 
arasında negatif ilişkinin çıkması beklenen bir durumdur. İşsizlik oranlarındaki artış istihdam 
sağlanamamasında kadınların işgücüne katılımını azaltan bir faktördür.

Ekonomik krizin, kadınların işgücüne katılımına etkisi pozitif olabileceği gibi negatif de 
olabilir.  Yapılan çalışmalar genellikle pozitif etkisinden bahsetmekle birlikte analiz sonucunda, 
araştırma dönemi içinde yaşanan 2008 yılı küresel KRİZ, kadınların işgücü piyasasına 
girmelerini engelleyici bir unsur olarak çıkmıştır.  Bu durum literatürde “Ümidini Kaybeden 
Çalışan Etkisi (Discouraged Worker Effect)”  olarak adlandırılır ve işgücünü negatif yönde 
etkilemektedir. Bu konumda, özellikle de kadınlar için istihdam olanaklarının büyük ölçüde 
azaldığı kriz koşullarında işsizlerin bir bölümü iş aramaktan vazgeçerek işgücü piyasası dışına 
çıkmaktadırlar (Belet, 2013). 
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Enflasyon (ENF), hanelerin satın alma gücünü azaltıcı bir unsurdur. Kadınların gerek 
aile bütçesini denkleştirmek gerekse daha iyi bir yaşam standardı yakalamak amacıyla işgücü 
piyasasına girme arzusu adına enflasyon,  İKO’nu artıcı bir etkiye neden olmaktadır.

Kayıtdışılık, ilk bakışta kadının çalışma hayatına katılmasını engeller görünmektedir. 
Çünkü Sosyal güvenlikten yoksun olan kadınlar iş dünyasına girmekten kaçınmaktadırlar. 
Ancak, araştırma döneminde yaşanan ekonomik kriz (2008),  enflasyon gibi ekonomik nedenlerle 
bireyler kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir. Özellikle de artan geçim sıkıntısı nedeniyle ikinci 
bir işte kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Bu durumdan en fazla etkilenen kesimin ise kadın olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla kayıtdışı istihdamın kadın işgücüne çalışmasını arttırıcı etki yapması 
doğal bir sonuçtur.

İşsiz erkek oranındaki artış, kadın işgücü üzerinde pozitif etkiye sahip çıkmıştır. Çünkü, 
erkelerin işsiz kaldığı dönemlerde ailenin geçimini sağlamak amacıyla daha niteliksiz ve kayıt 
dışı işlerde (tarımda, ev işleri, çocuk bakımı, vb) çalışmak zorunda kalan kadın çalışma hayatıyla 
istemeden de olsa çalışma hayatına girmiş olacaktır. Dolayısıyla işsiz erkek oranındaki artışın 
kadın işgücünü arttırıcı bir unsur olarak çıkması beklenen bir durumdur. 

Kadınların eğitim seviyelerinin yüksek olması kadar erkeklerin de eğitim seviyesinin 
artması toplumdaki “kadının yeri evidir” algısının değişerek kadın çalışmasına yönelik bakış 
açısının olumlu yönde değişmesi kadın işgücünün artmasına neden olmuştur. Bu açıdan 
bakıldığında da analiz sonucunda erkeklerin eğitim seviyesinin artması kadın işgücü üzerinde 
olumlu etkiye sahip çıkması beklenen bir durumdur.

Benzer etkiyi erkeklerin işgücüne katılımı için de söylemek mümkündür. İstatistiksel 
olarak herhangi bir veri olmamakla birlikte özellikle büyük şehirlerde hem erkeğin hem de 
kadının çalıştığı ailelerin sayısı artmaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmada, 2008-2013 yılı işçin İBBS 1 düzeyindeki bölgesel veriler kullanılarak kadın 
işgücüne katılımına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatürde 
konuyla ilgili yapılmış mikro ve makro düzeydeki çalışmalardan hareketle pek çok faktör 
tespit edilmiştir. Bu yönüyle kadın işgücüne katılımı etkilediği düşünülen pek çok sayıda 
değişkenin aynı anda değerlendirilmesi bakımından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Bu faktörlerin kadın işgücüne katılım oranı üzerindeki etkisinin araştırılması için 4 
model geliştirilmiştir. Söz konusu bu modeller ise panel veri analizine dayalı olarak tahmin 
edilmiştir. Tahmin sonuçları değerlendirildiğinde, kadın işgücüne katılım oranını etkileyen en 
önemli faktörlerden doğurganlık hızının ve ekonomik krizin negatif, boşanma oranı, kayıtdışı 
istihdamın ve eğitim düzeyinin pozitif etkili olduğu tespit edilmiştir. Bunların dışında, kadın 
işgücüne katılım oranı üzerinde erkek işgücüne katılım oranı, erkek işsizlik oranı, erkeklerin 
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eğitim düzeyleri, enflasyon oranı,  emekli kadınların oranı, ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların 
oranının pozitif, ev kadınlarının oranının ise negatif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
sonuçlar ışığında, pek çok faktörden etkilenen kadın işgücüne katılımın ayrı bir inceleme 
konusu olarak pek çok araştırmaya konu olması da doğaldır. Bu kadar önemli bir konu olmasına 
rağmen literatürde yapılan çalışmalar yine de yeterli görülmemektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen Lizbon Stratejisi’nde belirlendiği üzere, 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler 2010 yılına kadar kadınların istihdam oranının yüzde 60’lara 
çıkarmayı hedeflerken Türkiye’de bu oran 2013’de % 32.2, son verilere göre ise 2014’te % 30.3 
seviyesinde kalmıştır. Lizbon Stratejisi hedefinin çok gerisinde kalan bu oran, Türkiye’de kadın 
istihdamı konusunun istihdam politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini göstermektedir. 

Kadınların işgücüne, dolayısıyla ekonomiye kazandırılması herhangi bir ülke için 
kazanç, kalkınmanın ve büyümenin hızlandırılmasında önemli bir etken olacaktır (Doğan 
ve Kaya, 2014) . Bu açıdan bakıldığında kadınların işgücüne katılımı için gerekli önlemlerin 
alınması gerekmektedir. Öncelikle toplumdaki cinsiyet anlayışının değiştirilerek kadının 
işgücüne katılımı teşvik edilmeli, ev işleri, çocuk bakımı gibi pek çok sorumluluk toplumsal 
cinsiyet anlayışı nedeniyle kadına yüklenmektedir. Bu tür sorumlulukların aile bireyleri 
ile paylaşılması ve okul öncesi eğitim kurumlarının arttırılması ile bu sorunun üstesinden 
gelinebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, eğitim seviyesinin yükseltilmesi kadın işgücünü 
arttıracağı gerçeğinden hareketle özellikle kırsal kesimdeki kadınların örgün ve mesleki eğitime 
daha fazla dahil edilmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler de şüphesiz kadınların iş hayatında 
karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasında önemli bir etken olarak düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, aile içi sorumluluğun aile bireyleri arasında eşit paylaştırılması, iş hayatındaki fırsat 
eşitliği gibi konularda haklarını savunan düzenlemelerin arttırılması da kadınların işgücüne 
katılımını arzu edilen seviyelere çıkaracaktır. Bunlarla birlikte, kayıtdışı ve ücretsiz aile işçisi 
olarak istihdam edilen kadınların sosyal güvencelerinin sağlanması gerekmektedir.
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