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KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMINDA ARTIŞIN BELİRLEYİCİLERİ: KUŞAK ETKİSİNİN 

AYRIŞTIRILMASI 

Altan Aldan1          Selcen Öztürk2 

 

Özet: Türkiye’de kadınlar arasında işgücüne katılım oranı uluslararası standartlara göre 

oldukça düşük olmakla birlikte son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Bu çalışmada, söz 

konusu artışın kaynakları incelenmiştir. Çalışmanın odağında doğum yılı kuşağının işgücüne 

katılım üzerindeki etkisinin ayrıştırılması yer almaktadır. Kuşak etkileri, sosyal normlardaki ya 

da kurumsal yapıdaki değişimlerin işgücüne katılım üzerindeki etkileri için bir gösterge olarak 

değerlendirilebilir. Çalışma sonuçları, son dönemde gözlenen işgücüne katılım oranındaki 

artışta kuşak etkilerinin ana belirleyici olduğuna işaret etmektedir. Eğitim düzeyindeki 

iyileşme ve doğurganlığın azalması işgücüne katılımı artıran diğer önemli faktörlerdir. Öte 

yandan, çocuk sahibi olmanın işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisinde zaman içinde 

bir azalma görülmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İşgücüne katılım, kuşak etkisi 

JEL Sınıflaması: J11, J21 

Abstract: Female labor force participation rate in Turkey is quite low but is rapidly 

increasing. This study analyzes the determinants of this rise. The study focuses on the birth 

cohort effects on female labor force participation. Cohort effects can be considered as a 

proxy for the effects of changes in societal values or institutional setting on female labor force 

participation. The study finds cohort effect as the main determinant of recent rise in female 

labor participation. Improvements in educational attainment and decline in fertility are other 

important factors. On the other hand, there is no decrease in the negative effect of having 

children on female labor force participation. 

Keywords: Female labor force participation, cohort effects 

JEL Codes: J11, J21 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Türkiye’de kadınlar arasında işgücüne katılım oranı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça 

düşüktür. Bununla birlikte son yıllarda katılım oranında ciddi mesafeler kaydedilmiştir. 

Önümüzdeki dönemde yüksek sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşmak için katılım 

oranındaki artışın devamı etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda son dönemde gözlenen 

artışın kaynaklarının incelenmesi ve kadınların işgücüne katılımında engel teşkil etmeye 

devam eden faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri gerek uluslararası yazında gerekse Türkiye 

özelindeki çalışmalarda yoğun bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada önceki çalışmaların 

çıkarımlarından da yararlanılarak 2004-2016 döneminde kadınlar arasında tarım dışı 

işgücüne katılım oranında gözlenen artış bileşenlerine ayrılmıştır. Çalışmanın odak 

noktasında kuşak etkisinin tahmin edilmesi yer almaktadır. Kuşak etkisi, gözlenebilir 

faktörlerin etkileri arındırıldıktan sonra, genç nesillerin yaşlı olanlara kıyasla farklı işgücüne 

katılım kararlarının olması şeklinde ifade edilebilir. Bu çerçevede elde edilen kuşak etkisi 

toplumsal ve kurumsal yapıdaki gelişmelerin kadın işgücüne katılım oranına etkisine bir 

gösterge olarak kullanılabilir. 

Çalışmanın bulguları son dönemde gözlenen işgücüne katılım oranındaki artışta en önemli 

katkının kuşak etkisinden geldiğine işaret etmektedir. Bu katkının bir kısmının genç nesillerde 

emeklilik yaşını kademeli olarak artıran sosyal güvenlik reformlarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Kuşak etkisi haricinde eğitim düzeyindeki iyileşme ve doğurganlığın azalması kadınların 

işgücüne katılım oranındaki artışa önemli oranda katkıda bulunmuştur. Ancak çocuk 

sahipliğinin işgücüne katılıma olumsuz etkisinde zaman içerisinde bir gerileme görülmemiştir. 

Bu çerçevede, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaşması ilerleyen dönemde 

katılım oranının artmasında kritik bir öneme sahiptir. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye işgücü piyasasındaki en önemli sorunlardan birisi kadınlar arasındaki düşük katılım 

oranıdır. Sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarına ulaşmak ve orta gelir tuzağına düşmemek 

için kadınların işgücü piyasalarında aktif olması kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, işgücü 

piyasasına dahil olma kadınların toplum içindeki rollerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır 

(Euwals vd. 2011). Son olarak, kadınların işgücü piyasasında aktif olması sosyal güvenlik 

sisteminde bağımlılık oranını düşürecek ve özellikle yaşlanmakta olan ülkelerde kamu 

maliyesi üzerindeki baskıları azaltacaktır (Apps, 1991). Özetle, kadınların işgücü piyasasına 

girmesinin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde işgücüne katılım oranı, 20. Yüzyıl başlarından itibaren artmaya başlamış 

ve bu artış 2. Dünya Savaşı sonrasında hızlanmıştır (Goldin, 2006). Günümüzde gelişmiş 

ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranı erkeklere oldukça yaklaşmıştır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise kadınların işgücüne katılım oranı halen düşük seviyelerdedir. Türkiye’de de 

kadınların işgücüne katılım oranı OECD ortalamasının oldukça altındadır (Grafik 1). Bununla 

birlikte son yıllarda ciddi ilerleme kaydedilmiştir. 2004 yılında yüzde 25 seviyesinde olan 

katılım oranı 2016 yılında yüzde 36 seviyesine yükselmiştir. Kadın işgücü katılım oranındaki 

yükselişin kaynaklarını tespit etmek, ilerleyen yıllarda da söz konusu artışın devam etmesini 

sağlayan politikaların geliştirilmesi konusunda ciddi faydalar sağlayacaktır.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranının düşük olmasının 

bir açıklaması, kadınların işgücüne katılımının ekonomik gelişmenin ilk evrelerinde düşeceği, 

daha sonra artmaya başlayacağını savunan U-eğrisi hipotezidir (Goldin 1994, Mammen ve 

Paxson 2000, Tam 2011). Bu hipoteze göre, az gelişmiş tarımsal ekonomilerde tüm aile 

fertleri tarımsal faaliyetlerde çalıştığı için kadınların işgücüne katılım oranı oldukça yüksektir. 

Ekonomik gelişmenin ilk evrelerinde kırdan kente göç eden ailelerde kadınlar daha çok ev 

işleri ve çocuk bakımı ile sorumludur. Ayrıca kırdan kente göç eden kadınlar kadınlar iş 

piyasasında çalışmak için yeterli eğitim ve becerilerden yoksun olması ve kadınların ev 

dışında çalışmasının toplum tarafından hoş görülmemesi de kadın işgücü katılım oranının 

düşmesine neden olur. Ekonomik gelişmenin sonraki evrelerinde eğitim düzeyinin artması, 

kreş ve okul öncesi eğitim olanaklarının yaygınlaşması, kadının çalışmasına karşı olan 

toplumsal normların zayıflaması gibi nedenlerle kadın işgücüne katılım oranı artmaya başlar.  

Türkiye için yapılan çalışmalar U eğrisi ile uyumlu sonuçlar vermektedir. Dayıoğlu ve Kırdar 

(2010) kadın işgücüne katılım oranında 1980’lerden 2000’lerin ortasına kadar gözlenen 

düşüşü tarımdan kopuşa ve şehirleşmeye bağlamaktadır. Tansel (2002), Türkiye’de U eğrisi 

hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, Dünya Bankası (2014) Türkiye’de U 
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eğrisinin ilk evresinin tamamlandığını ve kadın işgücüne katılımının artma eğilimine girdiğini 

tahmin etmektedir.  

Grafik 1: OECD ve Türkiye’de Kadın İşgücüne Katılım Oranı (Yüzde) 

 
Kaynak: OECD İstihdam İstatistikleri 
 

U eğrisi hipotezi her ne kadar ekonomik gelişmenin ilerleyen evrelerinde kadın işgücüne 

katılım oranının artacağını belirtse de bu artışın hızı ve nihai noktası konusunda bir görüş 

belirtmemektedir. Kadın işgücüne katılımının önündeki engellerin ne oranda bertaraf 

edileceği bu konuda önem taşımaktadır. 2012 yılı Dünya Kalkınma Raporuna göre, 

kadınların işgücüne katılımı önünde işgücü piyasasından, mevzuat ve kurumsal yapıdan ve 

toplumsal normlardan kaynaklı çok boyutlu engeller bulunmaktadır. Kadınların eğitim 

düzeyinin işgücü piyasasının taleplerini karşılamaması kadınların işgücü piyasasına 

girmesini engelleyen en önemli faktörlerden birisidir. Türkiye son yıllarda tüm eğitim 

düzeylerinde okullaşma oranının artmasında ve eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin 

kaldırılmasında oldukça başarılı olmuştur (Dünya Bankası, 2014). İş kanunu ve ilgili mevzuat 

da kadınların işgücüne katılımını destekler niteliktedir (Kılıç ve Öztürk, 2014). Öte yandan, 

kadınların iş piyasasına girişinin önünde çocuk bakım hizmetlerinin yeterince yaygın 

olmaması ya da kadınların çalışmasına karşı olan görüşlerin kısmen devam etmesi gibi 

kurumsal ve toplumsal yapı kaynaklı engeller devam etmektedir. 

Bu çalışmada, 2004 ile 2016 yılları arasında kadın işgücü oranında gözlenen artışın 

kaynakları incelenecektir. Çalışma eğitim, medeni durum gibi gözlenebilir faktörlerin etkileri 

arındırıldıktan sonra, yeni kuşak kadınların önceki kuşaklara göre işgücüne katılımının artıp 

artmadığı konusuna yoğunlaşacaktır. Bu yöntemle elde edilen kuşak etkisi, toplumsal ve 

kurumsal yapıdaki gelişmelerin kadın işgücü katılımına katkısı için bir gösterge olarak 

görülebilir (Euwals vd. 2011). Bununla birlikte elde edilen kuşak etkisi tahminlerinin kuşaklara 
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has gözlenemeyen diğer etkenleri içerdiği de dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir neslin doğum 

yılındaki savaş, kıtlık, ekonomik kriz gibi hayat boyu etkili olabilecek şokların ya da kuşakların 

işgücü piyasasına girme ya da evlilik dönemlerindeki koşullar gibi faktörlerin etkileri de kuşak 

etkisi tahminlerinde içerilmektedir. Çalışmanın bulguları, kuşak etkisinin, eğitim düzeyindeki 

iyileşmeyle birlikte, kadın işgücü katılımındaki artışın en önemli faktörü olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, kuşak etkisinin pozitif katkısı azalmaya başlamaktadır. 

2. KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ: AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

Eğitim gerek kadınların gerekse erkeklerin işgücü piyasasındaki performanslarını etkileyen 

en önemli faktörlerden birisidir. Ücretlerin eğitim düzeyiyle birlikte artması nedeniyle eğitimli 

insanların işgücü piyasasından çıkmalarının fırsat maliyeti daha yüksektir. Dolayısıyla, 

eğitimli kişilerin işgücü piyasasında olma olasılıklarının daha yüksek olması beklenir. Ayrıca 

eğitim, kadınların toplumdaki ve hane halkındaki konumlarını güçlendirerek işgücüne 

katılımları önündeki toplumsal engelleri aşmalarında etkin olabilir (Cameron vd. 2001). Eğitim 

ile kadın işgücüne katılımı arasında teorik olarak beklenen pozitif ilişki Türkiye için yapılmış 

ekonometrik çalışmalarda da gözlenmiştir (örneğin Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, 1997; Dayıoğlu, 

2000; Dayıoğlu ve Kırdar, 2010; Kızılgöl, 2012; Kılıç ve Öztürk, 2014; Atasoy, 2017; Alcan ve 

Can, 2018). 

Medeni durum kadınların işgücüne katılım oranını belirleyen bir diğer önemli faktördür. 

Kadınların evlendiklerinde zamanlarını istihdam piyasası ile ev işleri veya çocuk bakımı gibi 

aktiviteler arasında en uygun bir şekilde paylaştırmaları gerekmektedir (Becker, 1965). 

Dolayısıyla, evli kadınların işgücüne katılım oranının evli olmayan kadınlara göre daha düşük 

olması beklenebilir. Bunun yanı sıra, kadınların çalışmasına dair geleneksel görüşler evli 

kadınlar üzerinde daha fazla etkili olabilir. Türkiye için yapılan ampirik çalışmalarda da evli 

olmanın, çocuk olmasa dahi kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır (örneğin Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, 1997; Dayıoğlu, 2000; Dayıoğlu ve Kırdar, 

2010; Kılıç ve Öztürk, 2014). 

Çocuk sahibi olma, evliliğe benzer bir şekilde, kadınların hane halkı işlerine ayıracağı zamanı 

artırarak işgücüne katılımı olumsuz etkileyebilir. Gerek uluslararası literatür (örneğin 

Bussmann, 2009) gerekse yukarıda bahsedilen Türkiye ile ilgili çalışmalar çocuk sahibi 

olmak ile kadınların işgücüne katılımı arasında negatif bir ilişkiye işaret etmektedir. Çocuk 

sahibi olmanın olumsuz etkisi çocuk bakım hizmetlerinin ucuz ve erişilebilir olduğu 

durumlarda sınırlı kalabilmektedir. Fransa ve İsveç gibi çocuk bakım hizmetlerinin yoğun 

olduğu ülkelerde kadın işgücüne katılım oranı da yüksektir (Dünya Bankası, 2014). Del Boca 

vd. (2008), çocuk bakım hizmetlerinin sunumuna ilişkin kurumsal yapı farklılıklarının Avrupa 

ülkeleri arasında kadın işgücüne katılım oranı farklılıklarının önemli bir kısmını açıkladığı 



6 
 

sonucuna ulaşmışlardır. Berlinski ve Galiani (2007), Arjantin’de yürütülen okul öncesi eğitime 

ilişkin geniş kapsamlı projenin kadın işgücüne katılım oranını artırdığını göstermiştir. Schmid 

(2010), yarı zamanlı çalışma gibi esnek çalışma olanaklarının artmasının, çocuk sahipliğinin 

işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisini azaltacağını belirtmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de nüfusun kayda değer bir kısmı ataerkil ya da geniş aile 

biçiminde yaşam tarzı sürdürmektedir. Aile içi karar alma süreçleri ataerkil ailelerde çekirdek 

ailelere kıyasla farklılık gösterebilir (Schultz, 1990). Ataerkil ailede yaşayan kadınlar, çocuk 

bakımı ve diğer ev işlerini ailedeki diğer yetişkinlerle paylaşarak işgücüne katılabilirler. Öte 

yandan, ataerkil yaşam tarzı kadının çalışmasına karşı olan geleneksel görüşlere sahip 

ailelerde daha yaygın olabilir. Kızılgöl (2012), ataerkil ailede yaşayan kadınların işgücüne 

katılım oranının kırsal kesimde daha yüksek, kentlerde ise daha düşük olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Ataerkil ailelerde yaşayan kadınların hane içindeki yükü, ailede yaşayan yaşlıların 

bakımı nedeniyle daha fazla olabilir. Kılıç ve Öztürk (2014) hane halkında yaşayan bir 

yaşlının olması durumunda kadınların işgücüne katılımının düştüğünü göstermiştir.  

Hane halkı gelirinin yüksek olması, kadınların çalışma gereksinimini azaltması nedeniyle 

işgücüne katılımı olumsuz etkileyebilir (Hotz ve Miller, 1988). Türkiye için yapılan ampirik 

bulgular da kentlerde hane halkı geliri arttıkça kadınların işgücüne katılımının düştüğü 

yönündedir (Kılıç ve Öztürk, 2014). Benzer şekilde, eşlerinin çalışma durumu ve genel 

ekonomik koşullar, kadınların işgücüne katılım kararlarında  etkili faktörlerdir. Evli kadınlar 

kocalarının işsiz kalması durumunda hane halkına gelir getirmek için işgücü piyasasına 

girebilir. Bu durum, literatürde, ilave çalışan etkisi olarak adlandırılmaktadır (Ashenfelter, 

1980). Öte yandan, işgücü piyasasının sığ olduğu ekonomik daralma dönemlerinde, gerek 

kadınlar gerekse erkekler iş bulma ümitlerinin azalması nedeniyle işgücü piyasasından 

ayrılabilirler (caydırılmış işçi etkisi). Türkiye için yapılan çalışmalar, özellikle ekonomik kriz 

yıllarında, ilave çalışan etkisinin baskın olduğuna işaret etmektedir (Başlevent ve Onaran, 

2003; Karaoğlan ve Ökten, 2015).  

Son olarak, toplumsal yapı ve kültürün, gelişmekte olan ülkelerdeki düşük kadın işgücüne 

katılım oranında etkili olduğu yönünde bulgular mevcuttur (örneğin Contreras ve Gonzalo, 

2010;  Alesina vd. 2013;  Antecol, 2000; Fernandez ve Fogli, 2009). Türkiye için yapılan 

ampirik çalışmalarda da kadınların çalışmasına karşı olan geleneksel görüşlerin, kadın 

işgücü arzını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Gündüz-Hoşgör ve Smits, 2008; 

Güner ve Uysal, 2014; Dildar, 2015; Atasoy, 2017). Öte yandan, eğitimle birlikte kadınların 

çalışmasına karşı olan görüşlerde zayıflama olabilir. Örneğin, Knudsen ve Warness (2001) 

çocuk sahibi kadınların çalışmasının toplumun eğitimli ve genç kesimlerince daha fazla onay 

gördüğünü göstermiştir. Ayrıca, toplumda çalışan kadınların artmaya başlaması ve 
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çalışmanın ekonomik getirisinin gözlenmesi, kadınların çalışmasına karşı olan görüşlerin 

zayıflamasına neden olabilir (Fernandez, 2013; Fogli ve Veldkamp, 2011). 

3. KUŞAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: YÖNTEMSEL TARTIŞMA 

Kuşak etkisi, genç nesillerin yaşlı olanlara göre farklı işgücüne katılım kararlarının olması 

şeklinde ifade edilebilir. Bu etki, eğitim düzeyi gibi gözlenebilir faktörlerin değişiminden 

kaynaklanabildiği gibi ülkedeki toplumsal değerlerdeki ya da kurumsal yapıdaki değişmenin 

de bir yansıması olabilir.  

Kuşak etkisini doğrudan görsel olarak incelemenin bir yolu, farklı kuşakların işgücüne katılım 

oranlarını karşılaştırmaktır. Ancak, bu karşılaştırma kuşak etkisinin yanı sıra yaş etkisini de 

içermektedir. Yaş etkisi, bir kişinin hayatı boyunca işgücüne katılım oranındaki değişimleri 

ifade etmektedir. Bu nedenle kuşak etkisinin görülmesi için farklı kuşakların aynı yaş 

gruplarındaki işgücüne katılım oranlarının karşılaştırılması gerekmektedir. Grafik 2’de verilen 

bu karşılaştırmaya göre, genç nesil kadınlar hemen her yaş grubunda yaşlı kuşaklara kıyasla 

işgücüne daha fazla katılmaktadır. Örneğin, 25-29 yaş grubundaki işgücüne katılım oranı, 

1988-1992 yılları arasında doğan kadınlarda yüzde 48,9 iken 1968-1972 yılları arasında 

doğan kadınlarda yalnızca yüzde 21,7’dir. Grafik 1’deki görsel anlatım kuşak etkisinin 

işgücüne katılımda gözlenen artışta önemli bir etkisinin olabileceğini göstermektedir. Bununla 

birlikte, görsel analiz farklı kuşakların aynı yaş grubunda, içinde bulunduğu ekonomik 

koşullarla bağlantılı olan zaman etkisini göz ardı etmektedir. Ayrıca kuşaklar arası gözlenen 

katılım oranı farklılıkları eğitim düzeyi gibi faktörlerdeki değişimi yansıtıyor olabilir.  

Grafik 2: Kadın İşgücüne Katılımda Kuşak Etkisi  

 
Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 ve 2017 sonuçları. 
Not: Yatay eksen yaş gruplarını, dikey eksen işgücüne katılım oranını, çizgilerin üstündeki 
rakamlar doğum kuşaklarını göstermektedir. 
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Kuşak etkisinin, yaş ve zaman etkilerinden ayrıştırılması ve çalışma çağındaki nüfusun 

özelliklerindeki değişimin dikkate alınması için regresyon bazlı bir analiz yapılması 

gerekmektedir. Literatürdeki çalışmaların çoğunda doğum kuşakları ortalamalarını kullanarak 

oluşturulan sentetik panel veri ile regresyon analizleri yapılmaktadır (örneğin Joshi vd. 1985; 

Coleman ve Pencavel, 1993; Fallick ve Pingle, 2007; Fitzenberger, 2004). Türkiye için 

Dayıoğlu ve Kırdar (2010) sentetik panel veri yöntemi ile kuşak etkisini yaş ve zaman 

etkilerinden arındırmış ve yeni nesil kadınların işgücüne katılım oranının daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Literatürde kullanılan ve bu çalışmada da benimsenen bir diğer yöntemde, kişi bazlı veriler 

kullanılarak regresyon analizi yapılmaktadır (Euwals vd. 2011). Böylelikle, işgücüne katılımı 

etkileyen kişisel faktörler doğrudan analize dahil edilmektedir. Yöntemde kişilerin işgücüne 

katılım olasılığı, kesikli regresyon yöntemiyle tahmin edilmektedir. Kısaca, aşağıdaki logit 

modeli tahmin edilmektedir;  

             𝑃𝑟𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝐹𝑎(𝑎𝑖𝑡) + 𝐹𝑐(𝑐𝑖) + 𝐹𝑡(𝑡) + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡      (1) 

Burada  𝑃𝑟𝑖𝑡 i kişisinin t yılındaki işgücüne katılım durumunu göstermektedir. Kişi işgücü 

piyasasında ise 1, işgücü piyasasının dışındaysa 0 değerini almaktadır. 𝑋𝑖𝑡 işgücüne katılım 

kararını etkileyen eğitim durumu, medeni durum, çocuk sahipliği gibi değişkenleri içermekte, 

𝑎𝑖𝑡 kişinin t yılındaki yaşını, 𝑐𝑖 kişinin doğum yılını, 𝑡 gözlem yılını ifade etmektedir. 𝐹𝑎 , 𝐹𝑐 ve 

𝐹𝑡 sırasıyla yaş, kuşak ve zamanın işgücüne katılım kararındaki etkilerinin fonksiyonel 

biçimini ifade etmektedir. Yaş ve doğum yılının toplamı gözlem yılını verdiğinden 𝐹𝑎 , 𝐹𝑐 ve 

𝐹𝑡’nin tamamının doğrusal formda olması tam çoklu doğrusal bağlantı (perfect 

multicollinearity) problemine neden olmakta ve denklem (1)’in tahminini olanaksız hale 

getirmektedir. 

Tam çoklu doğrusal bağlantı sorununa yönelik olarak önerilen bir çözüm, zaman etkilerinin 

makroekonomik koşullar veya istihdam piyasasının durumu ile temsil edilmesidir. Euwals vd.  

(2011) işsizlik oranını zaman etkisi yerine kullanmıştır. Bir diğer ifadeyle, 𝑈𝑅𝑡 t yılındaki 

işsizlik oranını gösterirken, zaman etkisinin fonksiyonel biçimi 

 𝐹𝑡(𝑡) = 𝛿𝑈𝑅𝑡         (2) 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda (1) numaralı denkleme, yaş ve kuşak etkileri, hiçbir 

fonksiyonel kısıtlamaya bağlı kalmadan, kukla değişkenler olarak dahil edilmektedir. İşsizlik 

oranı katsayısının pozitif çıkması ilave çalışan etkisinin geçerli olduğuna işaret etmektedir. 

Tahmin sonucunda her doğum kuşağı için ayrı bir katsayı elde edilmekte ve bu katsayılar 

kullanılarak işgücüne katılım oranı için kuşak etkisi ayrıştırılabilmektedir. 
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Kuşak etkilerini belirleyebilmek için kullanılan bir diğer yöntemde, yeni kuşaklarda eskilere 

oranla katılım oranının arttığı ancak bu artışın zamanla azaldığı varsayılmaktadır.  

(Fitzenberger, 2004). Pratikte, logaritmik bir kuşak etkisi varsayımı aşağıdaki şekilde 

yapılmaktadır;  

 𝐹𝑐(𝑐𝑖) = 𝛿𝑐ln (𝑐𝑖)         (3) 

Denklem (1)’de yukarıdaki (3) numaralı kısıt konulduktan sonra, yaş ve zaman etkileri kukla 

değişkenler olarak dahil edilmektedir. Euwals vd. (2011) Hollanda için yaptıkları çalışmada 

(2) ve (3) numaralı kısıtlarla yapılan tahminlerin benzer sonuçlar verdiğini göstermiştir. 

Denklem (1) tahmin edildikten sonra, iki dönem arasında işgücüne katılım oranındaki 

değişimde açıklayıcı değişkenlerdeki değişimin katkısı aşağıdaki şekilde ayrıştırılabilir 

(Euwals vd. 2011)3; 

 𝑘𝑎𝑡𝑘𝚤𝑗 = 𝐿𝐹𝑃̅̅ ̅̅
�̅�(1 − 𝐿𝐹𝑃̅̅ ̅̅

�̅�)�̂�𝑗∆�̅�𝑗      (4) 

Burada 𝐿𝐹𝑃̅̅ ̅̅
�̅� başlangıç yılındaki işgücüne katılım oranını, �̂�𝑗 (1) numaralı denklemde xj 

değişkeninin katsayısını, ∆�̅�𝑗 ise xj  değişkeninin başlangıç ve bitiş yılları arasındaki 

değişimini göstermektedir. 

4. VERİ VE BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER 

Bu çalışmada, 2004-2016 dönemi için TÜİK tarafından yıllık olarak yayınlanan hane halkı 

bütçe anketi (HBA) mikro veri setleri kullanılmıştır. İşgücü piyasasına ilişkin bir çalışmada, 

daha detaylı verilerin yer aldığı hane halkı işgücü anketi (HİA) kullanılmasının daha uygun 

olduğu düşünülmektedir. Ancak HİA verilerinde 2013 yılından sonraki yıllarda 15 yaş 

altındaki çocuklarla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, çocuk sahipliğinin kadınların 

işgücüne katılımındaki önemi dikkate alınarak HBA veri seti kullanılmıştır. Veri setinde 

kişilerin işgücü piyasasındaki durumunun yanı sıra çeşitli kişisel ve hane halkı özellikleri 

bulunmaktadır. HBA ülke genelini temsil etmekte olup örneklemdeki kişilerin ana kitle 

ağırlıkları bulunmaktadır. Çalışmaya, orta öğrenim çağındaki fertler katılmamış ve 19-65 

yaşları arasındaki kadınlar dahil edilmiştir. Sonuç olarak 144.353 gözlem sayısına 

ulaşılmıştır.   

                                                           
3
 Katkı formülü logit modellerindeki marjinal etki hesaplamaları kullanılarak hesaplanmaktadır. Logit modeli 

tahmin edildikten sonra xj  değişkeninin bir kişinin işgücüne katılım olasılığına marjinal etkisi 
𝜕𝐿𝐹𝑃𝑖𝑡

𝜕𝑥𝑖𝑗𝑡
= 𝐿𝐹𝑃𝑖𝑡(1 −

𝐿𝐹𝑃𝑖𝑡)�̂�𝑗  formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formül kullanılarak  xj değişkeninin ortalama işgücüne katılım 

oranına katkısı (4 numaralı denklem) elde edilmektedir. 
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Yaş ve kuşak dışında, kadınların işgücüne katılımını belirleyen medeni durum, çocuk ve yaşlı 

bakımı durumu, eğitim düzeyi, eğitimde olma durumu gibi kişisel özellikler ve hane halkı tipi 

ve geliri gibi hane halkı özellikleri analize dahil edilmiştir. Medeni durum için bekar, evli ve 

dul/boşanmış şeklinde 3 kategori kullanılmıştır. Hane halkı tipi olarak birden fazla neslin bir 

arada yaşadığı ataerkil aileler, eşler ve varsa çocuklardan oluşan çekirdek aileler, tek yetişkin 

olan hane halkları ve diğer hane halkı tipleri olmak üzere 4 kategori belirlenmiştir. Çocuk 

bakımı olasılığı 3 farklı kukla değişken ile analize dahil edilmiştir. İlk kukla değişken okul 

öncesi eğitim çağında (0-5 yaş grubu) çocuk sahibi olma durumunda, ikinci kukla değişken 

ilkokul çağında (6-11 yaş) çocuk sahibi olma durumunda, üçüncü kukla değişken ise ortaokul 

ve lise çağında (12-18 yaş) çocuk sahibi olma durumunda 1 değerini almaktadır. Yaşlı bakım 

sorumluluğu ise hanede 64 yaş üzerinde bir fert olması durumunda 1 değerini alan kukla 

değişken ile analize dahil edilmiştir.  

Analizde eğitim düzeyi 5 grup olarak ele alınmıştır; hiçbir diploması olmayanlar, ilkokul, 

ortaokul, lise ve üniversite mezunları. Ekonomik durumun işgücüne katılımını ölçmek için, 

hane halkındaki diğer fertlerin toplam gelirleri hane halkı büyüklüğüne bölünmüş ve tüketici 

fiyatı endeksi ile reelleştirilmiştir.4 Son olarak, bireyin eğitime devam etmesi durumunda 1 

değerini alan bir kukla değişkeni kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenlerin 2004 ve 

2016 yılları için ortalama değerleri Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Analiz döneminde kadınların işgücüne katılım oranında önemli bir artış gözlenmiştir. Bu artış 

daha çok tarım dışı işgücüne katılım oranından kaynaklanmıştır; toplam işgücüne katılım 

oranı 7,1 puan artarken, tarım dışı işgücüne katılım oranındaki artış 14,2 puan olarak 

gerçekleşmiştir.5 Bu dönemde aile yapısında ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır; evli kadınların 

oranı düşerken boşanmış/dul kadınların oranı yükselmiş, ataerkil ailelerin oranı düşerken 

çekirdek ailelerin ve tek yetişkinli hanelerin oranı artmış, doğurganlık düşmüş fakat evde 

yaşlı bulunma olasılığı artmıştır. Kadınların eğitim düzeyinde önemli bir iyileşme 

gözlenmektedir; üniversite mezunlarının oranı neredeyse 3 katına çıkarken diplomasız ya da 

ilkokul mezunu kadınların oranı ciddi oranda düşmüştür. Ortalama yaş yaklaşık 1,7 yıl 

yükselmiş ve hane halkı gelirinde ılımlı bir artış olmuştur. 

 

 

 

                                                           
4 Hane halkı büyüklüğü için OECD eşdeğer hane halkı büyüklüğü ölçütü kullanılmıştır. Buna göre, hanedeki ilk 

yetişkin birey 1, diğer yetişkin bireyler 0,5, 15 yaş altı bireyler ise 0,3 kişi olarak ağırlıklandırılmaktadır.  
5
 Tarım dışı işgücüne katılım oranı hesaplanırken tarım sektöründe işsizlik oranının 0 olduğu varsayımı 

yapılmıştır.  
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Tablo 1: 2004 ve 2016 Yılları için Betimleyici İstatistikler 

  2004 2016 

  Ortalama Ortalama 

İşgücüne Katılım Oranı (%) 

   Toplam 31,5 38,6 

 Tarım Dışı 18,3 32,5 

Medeni Durum (%) 

    Bekar 16,9 16,8 

  Evli 76,3 75,0 

  Dul/Boşanmış 6,8 8,2 

Hane Halkı Tipi (%) 

   Çekirdek 66,8 68,8 

 Ataerkil 26,7 23,7 

 Tek Yetişkin 5,8 6,6 

 Diğer 0,7 0,8 

Evde Çocuk/Yaşlı Bulunması (%) 

   0-5 Yaş Çocuk 32,7 30,0 

 6-11 Yaş Çocuk 37,0 28,5 

 12-18 Yaş Çocuk 39,8 33,5 

Yaşlı 10,8 12,1 

Eğitim Düzeyi (%) 

   Diplomasız 20,9 18,1 

 İlkokul 50,7 32,8 

 Ortaokul 6,3 15,3 

 Lise 16,1 17,1 

 Üniversite 6,0 16,7 

Yaş 37,4 39,1 

Kuşak 1966,6 1976,9 

Kişi Başı Hane halkı Geliri 3898,4 5464,6 

Eğitime Devam (%) 2,7 7,8 

İşsizlik Oranı (%) 9,7 10,4 

Not: Hane halkı geliri 2003 fiyatlarıyla hesaplanmıştır. 
2004 yılında 20515, 2016 yılında ise 12610 gözlem 
bulunmaktadır.  

 

5. TAHMİN SONUÇLARI 

Çalışmanın bu bölümünde (1) numaralı denklem, (2) ve (3) numaralı kısıtlarla belirlenen iki 

farklı model ile tahmin edilmiştir. Tahminlerde, Euwals vd. (2011) takip edilerek genel işsizlik 

oranı yerine eğitim düzeyleri itibarıyla işsizlik oranları kullanılmıştır.6 Tablo 1’de gösterildiği 

üzere, tarım dışı işgücüne katılımın işgücüne katılım oranındaki artışın ana belirleyicisi 

olması nedeniyle denklemlerde toplam yerine tarım dışı işgücüne katılım bağımlı değişken 

olarak kullanılmıştır. 

                                                           
6
 Yıl etkilerini kontrol etmek amacıyla cinsiyet bazlı işsizlik oranları, GSYH büyümesi ve katılım oranı 

değişkenlerinin eklendiği bir model de tahmin edilmiş, benzer sonuçlar elde edilmiştir.  
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Tablo 2: Katsayı Tahminleri 

  Model 1   Model 2 

 
Katsayı Std. Hata 

 
Katsayı Std. Hata 

Medeni Durum           

  Evli -0,843*** (0,031) 
 

-0,861*** (0,031) 

  Dul/Boşanmış -0,004 (0,045) 
 

-0,017 (0,045) 

Hane Halkı Tipi 
      Ataerkil 0,177*** (0,027) 

 
0,179*** (0,027) 

 Tek Yetişkin 0,003 (0,039) 
 

-0,008 (0,040) 

 Diğer 0,024 (0,065) 
 

-0,033 (0,065) 

Evde Yaşlı ve Çocuk Olması (%) 
        0-5 Yaş Çocuk -0,832*** (0,103) 

 
-0,857*** (0,107) 

   6-11 Yaş Çocuk -0,309*** (0,098) 
 

-0,378*** (0,099) 

   12-18 Yaş Çocuk -0,021 (0,088) 
 

-0,112 (0,094) 

   Yaşlı -0,652*** (0,152) 
 

-0,694*** (0,156) 

Eğitim Düzeyi (%) 
      İlkokul 0,538*** (0,056) 

 
0,556*** (0,056) 

 Ortaokul 0,945*** (0,078) 
 

0,966*** (0,065) 

 Lise 1,262*** (0,072) 
 

1,301*** (0,058) 

 Üniversite 2,685*** (0,066) 
 

2,698*** (0,061) 

Kişi Başı Hane Halkı Geliri -3,210*** (0,590) 
 

-3,180*** (0,257) 

Eğitime Devam -0,196*** (0,038) 
 

-0,232*** (0,038) 

İşsizlik Oranı 0,703 (0,938) 
 

-  

Kuşak Kukla Değişkenleri Var 
  

Yok 
 Kuşak Etkisi (Logaritmik) Yok 

  
1,393*** (0,255) 

Yaş Kukla Değişkenleri Var 
  

Var 
 Yıl Kukla Değişkenleri - 

    2005 
   

-0,099 (0,084) 

2006 
   

-0,258*** (0,086) 

2007 
   

-0,106 (0,086) 

2008 
   

-0,0306 (0,087) 

2009 
   

0,288*** (0,088) 

2010 
   

0,202** (0,090) 

2011 
   

0,162* (0,095) 

2012 
   

0,240** (0,100) 

2013 
   

0,172 (0,107) 

2014 
   

0,191* (0,114) 

2015 
   

0,143 (0,119) 

2016 
   

0,029 (0,126) 

Notlar: Güçlü standart hatalar parantez içinde verilmektedir.   ***, ** ve * sırasıyla yüzde 1, 5 ve 
10 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Kategorik değişkenler için baz kategoriler 
bekar olmak, çekirdek aile, diploma sahibi olmama ve 2004 yılıdır. Tahmin modellerinde ayrıca 
eğitim düzeyi ve yıl değişkenleri ile çocuk sahipliği ve evde yaşlı olma durumunun etkileşimi 
bulunmaktadır. Kuşak etkisinin logaritmik etkisi alınırken doğum yılından 1939 çıkarılmıştır.  
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Logit modeliyle tahmin edilen katsayılar Tablo 2’de verilmektedir7. Kişisel özellikler ve hane 

halkı özellikleri her iki modelde benzer sonuçlar vermektedir. Evli olmak işgücüne katılım ile 

negatif ataerkil ailede yaşamak ise pozitif ilişkilidir. Çocuk bakımı ve ev işlerinin muhtemel 

paylaşımı ataerkil ailelerde yaşayan kadınların işgücüne katılımının görece yüksek 

olmasında bir etken olabilir. İşgücüne katılım eğitim düzeyiyle birlikte artarken, 12 yaşından 

ve özellikle 6 yaşından küçük çocuğa sahip olan kadınların işgücüne katılım oranları daha 

düşüktür. Evde yaşlı bireylerin bulunmasının katsayısı da çocuk sahipliğine benzer şekilde 

negatiftir. Aile gelirinin katsayısının negatif olması ekonomik zorlukların kadınların işgücüne 

katılımını tetiklediğine işaret etmektedir. 

İşsizlik oranının katsayısının pozitif değer alması, önceki çalışmalara paralel olarak ilave 

çalışan etkisinin baskın olduğuna işaret etmektedir. Ancak, katsayı istatistiki olarak 

anlamsızdır. Dolayısıyla, 1 numaralı model 2004 ve 2016 yılları arasındaki işgücüne katılım 

oranı artışında yıl etkilerinin önemsiz olduğuna işaret etmektedir. Benzer şekilde, 2 numaralı 

modelde 2016 yılı için kukla değişkeni anlamsızdır. Ayrıca yıl kukla değişkenlerinde sürekli 

artan ya da azalan yönde bir yönde eğilim görülmemektedir. Son olarak, 2 numaralı modelde 

kuşak etkisinin katsayısı pozitif ve anlamlı çıkmaktadır. Bu durum, incelenen dönemde kadın 

işgücüne katılımdaki artışta toplumsal değerlerdeki değişmelerin ve kurumsal yapıdaki 

dönüşümün etkili olmuş olabileceği şeklinde değerlendirilebilir.  

Her iki modelde çocuk sahibi olmanın işgücüne katılımla bağıntısının kadınların eğitimiyle 

ilişkisini ve yıllar içindeki seyrini incelemek amacıyla etkileşim terimleri bulunmaktadır.  Tablo 

2’de söz konusu etkileşim terimlerine görsel nedenlerle yer verilmemiştir. Tablo 3’te 1 

numaralı modelden elde edilen etkileşim terimleri verilmektedir.8 Okul öncesi eğitim 

çağındaki çocuk sahibi olan kadınlarda, lise ve üniversite mezunu olma ile etkileşim teriminin 

katsayısı pozitiftir. Bir diğer ifadeyle, eğitim düzeyi arttıkça okul öncesi eğitimde çocuk sahibi 

olmanın işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisi azalmaktadır. Bu durum, kreş ve çocuk 

bakım hizmetlerinden eğitimli kadınların daha fazla yararlandıklarına işaret etmektedir. Öte 

yandan, 12 yaş ve üzerinde çocuk sahibi olan ilkokul ve ortaokul mezunu kadınlarda 

işgücüne katılım oranı artmaktadır. Düşük eğitimli kadınlardaki bu artışın nedeni ev işlerine 

çocukların katkı yapması olabilir. Son olarak, yıl ve çocuk sahipliği etkileşim terimleri 

doğurganlığın işgücüne katılıma olan olumsuz etkisinde yıllar içinde bir zayıflama olmadığını 

göstermektedir.  

 

                                                           
7 

Tahmin modellerinde ayrıca eğitim düzeyi ve yıl değişkenlerinin çocuk sahipliği ve evde yaşlı olma durumu ile 
etkileşimleri bulunmaktadır. Etkileşim terimleri ile ilgili tartışma ayrıca yapılmaktadır. 
8
 2 numaralı model sonuçları benzer olup talep halinde paylaşılabilir.  
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Tablo 3: Katsayı Tahminleri-Devam (Çocuk Sahipliğinin Yıl ve Eğitim Durumuna Göre 
İşgücüne Katılımla İlişkisi) 

  0-5 Yaş 6-11 Yaş 12-18 Yaş 

  Katsayı Std. Hata Katsayı Std. Hata Katsayı Std. Hata 

Eğitim             

 İlkokul -0,012 (0,077) -0,019 (0,070) 0,163** (0,067) 

 Ortaokul -0,083 (0,087) -0,006 (0,082) 0,158** (0,079) 

 Lise 0,185** (0,079) -0,029 (0,074) -0,077 (0,070) 

 Üniversite 0,414*** (0,086) 0,352*** (0,086) -0,013 (0,083) 

Yıl             

2005 -0,033 (0,108) 0,045 (0,102) -0,097 (0,086) 

2006 -0,140 (0,105) -0,083 (0,103) -0,072 (0,087) 

2007 -0,177* (0,106) 0,027 (0,105) -0,128 (0,089) 

2008 0,135 (0,102) 0,039 (0,101) -0,021 (0,087) 

2009 0,143 (0,099) 0,177* (0,098) 0,034 (0,087) 

2010 0,033 (0,096) 0,156* (0,094) 0,023 (0,082) 

2011 0,073 (0,097) 0,155* (0,093) -0,048 (0,081) 

2012 0,093 (0,098) -0,019 (0,095) 0,009 (0,082) 

2013 0,054 (0,099) -0,016 (0,097) -0,027 (0,083) 

2014 -0,053 (0,103) -0,059 (0,099) -0,067 (0,086) 

2015 -0,037 (0,102) -0,037 (0,097) -0,029 (0,086) 

2016 -0,198* (0,104) -0,023 (0,098) -0,088 (0,088) 

Not: Güçlü standart hatalar parantez içinde verilmektedir.   ***, ** ve * sırasıyla yüzde 1, 5 

ve 10 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Diploma sahibi olmama, 2004 eğitim 
düzeyi ve yıl için baz kategorileri oluşturmaktadır. 
 

Model 1’e göre tahmin edilen kuşak etkileri Grafik 3’te verilmektedir. Grafik, her doğum yılı 

kuşağı için diğer tüm değişkenler analiz dönemi ortalamasında kaldığı durumdaki işgücüne 

katılım oranı tahminlerini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, incelenen dönemde eğitim, 

doğurganlık gibi gözlenebilir özelliklerde değişkenlik olmadığı durumda dahi işgücüne katılım 

oranının kuşaklar arasındaki değişip değişmeyeceği incelenmektedir. Tahmin sonuçları, 

gözlenebilir özelliklerdeki değişim dikkate alındıktan sonra, genç kuşakların yaşlı olanlara 

göre işgücüne daha fazla dahil olduğunu göstermektedir. Kuşak etkisi, 1960 doğumlu 

kadınlardan itibaren hızlanmaya başlamış ancak 1985 doğumlu kadınlardan sonra 

yavaşlayarak yatay bir görünüm kazanmıştır. Grafik 3’ün şekli, 2 numaralı modelde kullanılan 

logaritmik kuşak etkisi varsayımının Türkiye için uygun olmadığına işaret etmektedir. 
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Grafik 3: Kuşaklar İtibarıyla Katılım Oranı Tahminleri  

 
Not: Grafik, diğer tüm değişkenler analiz dönemi ortalamasında sabit kaldığı 
durumda her doğum yılı kuşağı için işgücüne katılım oranı tahminini vermektedir. 
 

Kadınların tarım dışı işgücüne katılım oranında 2004 ve 2016 yılları arasındaki artış, (4) 

numaralı denklemdeki katkı tahminleri kullanılarak ayrıştırılmıştır. Ayrıştırma sonuçları Tablo 

4’te verilmektedir. Sonuçlar 14,2 puanlık artışın yaklaşık 9 puanının kuşak etkisinden 

geldiğine işaret etmektedir. Eğitim düzeyindeki artış işgücüne katılımın yaklaşık 3,6 puanlık 

kısmını, bir diğer ifadeyle yaklaşık dörtte birini açıklamaktadır. Eğitimdeki artış doğrudan 

etkisinin yanı sıra çocuk ve yaşlı bakımının negatif etkisini azaltarak işgücüne katılıma dolaylı 

bir katkıda bulunmaktadır. Ancak bu katkı oldukça sınırlı bir miktardadır. Değişen yaş profili 

ve düşen doğurganlık oranları işgücüne katılım oranının artmasına katkı sağlayan diğer 

önemli değişmelerdir.   

Tablo 4: İşgücüne Katılım Artışının Belirleyicileri, 2004-2016. 

  Katkı Pay (%)   Katkı Pay (%) 

Medeni Durum 0.14 1.0 Eğitim*Yaşlı 0.02 0.2 

Hane Halkı Tipi -0.06 -0.4 Yıl*Yaşlı 0.00 0.0 

Çocuk Sahipliği 0.61 4.3 Hane Halkı Geliri 0.00 0.0 

Yaşlı Bakımı -0.11 -0.7 Eğitime Devam -0.12 -0.8 

Eğitim 3.57 25.1 İşsizlik Oranı 0.06 0.4 

Eğitim*Çocuk 0.18 1.3 Yaş Etkileri 0.95 6.7 

Yıl*Çocuk 0.00 0.0 Kuşak Etkileri 8.98 63.1 

  
  

 Toplam 14.2 100 

Not: Ayrıştırma Tablo 2’deki (1) numaralı model sonuçlarına göre yapılmıştır. 

Kuşak etkisinin yüksek katkısı, toplumsal değerlerdeki ilerlemenin yanı sıra kurumsal alt 

yapının da değişmesiyle ilgili olabilir. Genç kuşakları etkileyen emeklilikteki yaş düzenlemesi 

bu tarz bir değişime örnek olabilir.1990’lı yıllarda 20 yıl prim ödeme şartıyla kadınlar için 38 

olan emeklilik yaşı 1999 ve 2008 yıllarındaki reformlarla birlikte yükseltilmiştir (Alcan ve Can, 
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2018). Emeklilik yaşı 2048 yılına kadar kademeli olarak artarak 65 yaşına çıkacaktır. Bu 

bağlamda, ilerleyen yıllarda da katılım oranındaki artışı desteklemesi beklenebilir. 

6. SONUÇ 

Türkiye’de oldukça düşük olan kadınların işgücüne katılım oranı yüksek büyüme oranlarının 

sürdürülebilmesi için bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca, işgücü piyasasında yer almama 

kadınların toplumdaki konumlarının güçlenmesini engellemektedir. Bununla birlikte, son 

yıllarda kadın işgücü katılım oranında, özellikle tarım dışı sektörlerde önemli kazanımlar elde 

edilmiştir. Bu çalışmada, son yıllarda tarım dışı kadın işgücüne katılım oranında gözlenen 

artışın arkasındaki etkenler incelenmiştir. Çalışmanın odak noktasını, yeni kuşakların eskilere 

oranla işgücü piyasasında daha etkin olması olarak tanımlanan kuşak etkileri 

oluşturmaktadır. 

Kuşak etkileri, farklı kuşakları değişik şekillerde etkileyen politika değişikliklerinin ya da 

nesillere özel şokların olmadığı durumlarda, kadınların çalışmasıyla ilgili toplumda var olan 

görüşlerin değişmesinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Çalışmanın sonuçları, son 

yıllarda gözlenen işgücüne katılım oranındaki artışın yaklaşık üçte ikilik kısmının kuşak 

etkilerinden kaynaklandığına işaret etmektedir. Bu önemli katkının bir kısmı, yeni kuşakları 

etkileyen emeklilik yaşı düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır.  

Çalışmanın sonuçları genç kuşakların işgücü piyasasına daha fazla girmeleri ve emeklilik 

yaşındaki artışın devam etmesi nedeniyle kadın işgücüne katılım oranındaki artışın devam 

edeceğine işaret etmektedir.  Bununla birlikte, kuşak etkisi 1985 yılından sonra doğan 

kadınlarda yavaşlamaktadır. Dolayısıyla, kadınların işgücüne katılımını destekleyici 

politikaların üretilmesi önemini korumaktadır. 

Çalışma sonuçlarına göre, eğitim düzeyindeki iyileşme kadın işgücüne katılımındaki artışın 

arkasındaki ikinci en önemli etmendir. Doğurganlığın azalması işgücüne katılımı artırmakla 

birlikte, çocuk sahibi olmanın işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisinde zaman içinde bir 

gerileme görülmemektedir. 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonuçları, 0-5 yaş aralığındaki 

çocukların büyük kısmının (yüzde 86) bakımının anneleri tarafından yapıldığını, kreş ve okul 

öncesi eğitim kurumlarının payının ise yalnızca yüzde 2,8 olduğunu göstermektedir. Kreş ve 

okul öncesi hizmetlerin yaygınlaşması ve erişilebilir fiyatlarla sunulması, özellikle düşük gelirli 

ailelerde kadın işgücüne katılımını artırabilecektir. Çocuklara benzer şekilde, hanede yaşlı 

bireylerin bulunması da kadın işgücüne katılımını olumsuz etkilemektedir. İlerleyen 

dönemlerde yaşlıların nüfus içindeki payının artacağı dikkate alındığında, yaşlı bakım 

olanaklarının yaygınlaştırılması kadınların işgücüne katılımını destekleyecektir.  

 



17 
 

REFERANSLAR: 

Alcan D. and Can R. (2018). Sosyal Güvenlik Sistemindeki Dönüşümün İşgücü Arzı Üzerinde 
Uzun Dönemli Etkileri. T.C. Kalkınma Bakanlığı Çalışma Tebliği 2018/1. 

Alesina, A., Giuliano, P., & Nunn, N. (2013). On the origins of gender roles: Women and the 
plough. The Quarterly Journal of Economics, 128(2), 469-530. 

Antecol, H. (2000). An examination of cross-country differences in the gender gap in labor 
force participation rates. Labour Economics, 7(4), 409-426. 

Ashenfelter, O. (1980). Unemployment as disequilibrium in a model of aggregate labor 
supply. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 547-564. 

Apps, P. "Tax reform, population ageing and the changing labour supply behaviour of 
married women." Journal of population economics 4, no. 3 (1991): 201-216. 

Atasoy, B. S. (2017). Female Labour Force Participation in Turkey: The Role of 
Traditionalism. The European Journal of Development Research, 29(4), 675-706. 

Başlevent, C., & Onaran, Ö. (2003). Are married women in Turkey more likely to become 
added or discouraged workers?. Labour, 17(3), 439-458. 

Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. The economic journal, 493-517. 

Berlinski, S., & Galiani, S. (2007). The effect of a large expansion of pre-primary school 
facilities on preschool attendance and maternal employment. Labour Economics, 14(3), 665-
680. 

Bussmann, M. (2009). The effect of trade openness on women’s welfare and work life. World 
Development, 37(6), 1027-1038. 

Cameron, L. A., Malcolm Dowling, J., & Worswick, C. (2001). Education and labor market 
participation of women in Asia: Evidence from five countries. Economic Development and 
Cultural Change, 49(3), 459-477. 

Coleman, M. T., & Pencavel, J. (1993). Trends in market work behavior of women since 
1940. ILR Review, 46(4), 653-676. 

Contreras, D., & Plaza, G. (2010). Cultural factors in women's labor force participation in 
Chile. Feminist Economics, 16(2), 27-46. 

Dayıoğlu, M. (2000). Labor Market Participation of Women in Turkey. İçinde: F. Acar and 
Güneş-Ayata (derleyenler) Gender and Identity Construction: Women of Central Asia, 
Caucasus and Turkey. Hollanda: ES Brill. 

Dayıoğlu, M., & Kırdar, M. G. (2010). Determinants of and trends in labor force participation 
of women in Turkey, Dünya Bankası. 

Dildar, Y. (2015). Patriarchal norms, religion, and female labor supply: Evidence from Turkey. 
World Development, 76, 40-61. 

Del Boca, D., Pasqua, S., & Pronzato, C. (2008). Motherhood and market work decisions in 
institutional context: a European perspective. Oxford Economic Papers, 61(suppl_1), 147-
i171. 

Dünya Bankası (2012). World Development Report: Gender Equality and Development. 
Dünya Bankası. 



18 
 

Dünya Bankası, 2014. Turkey’s Transitions: Integration, Inclusion and Institutions”, edited by 
Martin Raiser and Marina Wes. Report No: 90509-TR. 

Dünya Bankası (2015). Supply and Demand for Child Care Services in Turkey: A Mixed 
Methods Study.  

Euwals, R., Knoef, M., & Van Vuuren, D. (2011). The trend in female labour force 
participation: what can be expected for the future?. Empirical Economics, 40(3), 729-753. 

Fallick, B., & Pingle, J. F. (2007). A cohort-based model of labor force participation.Finance 
and economics discussion series, Board of Governors of the Federal Reserve System, 
Washington D.C. 

Fernandez, R. (2013). Cultural change as learning: The evolution of female labor force 
participation over a century. American Economic Review, 103(1), 472-500. 

Fernandez, R., & Fogli, A. (2009). Culture: An empirical investigation of beliefs, work, and 
fertility. American Economic Journal: Macroeconomics, 1(1), 146-77. 

Fitzenberger, B., Schnabel, R., & Wunderlich, G. (2004). The gender gap in labor market 
participation and employment: A cohort analysis for West Germany. Journal of population 
economics, 17(1), 83-116. 

Fogli, A., & Veldkamp, L. (2011). Nature or nurture? Learning and the geography of female 
labor force participation. Econometrica, 79(4), 1103-1138. 

Goldin, C. (1994). The U-shaped female labor force function in economic development and 
economic history (No. w4707). National Bureau of Economic Research. 

Goldin, C. (2006). The quiet revolution that transformed women's employment,   education, 
and family. American economic review, 96(2), 1-21. 

Gündüz-Hoşgör, A., & Smits, J. (2008, March). Variation in labor market participation of 
married women in Turkey. In Women's Studies International Forum (Vol. 31, No. 2, pp. 104-
117). Pergamon. 

Güner, D., & Uysal, G. (2014). Culture, Religiosity and Female Labor Supply. IZA Discussion 
Paper No:8132. 

Hotz, V. J., & Miller, R. A. (1988). An empirical analysis of life cycle fertility and female labor 
supply. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 91-118. 

Karaoğlan, D., & Ökten, C. (2015). Labor-Force Participation of Married Women in Turkey: A 
Study of the Added-Worker Effect and the Discouraged-Worker Effect. Emerging Markets 
Finance and Trade, 51(1), 274-290. 

Kasnakoğlu, Z., & Dayıoğlu, M. (1997). Female labor force participation and earnings 
differentials between genders in Turkey. Economic dimensions of gender inequality: A global 
perspective, 95-117. 

Kızılgöl, Ö. A. (2012). Kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz, 
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 88-101. 

Kılıç, D., & Öztürk, S. (2014). Türkiye’de Kadınların işgücüne katılımı önündeki engeller ve 
çözüm yolları: bir ampirik uygulama. Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 107-130. 



19 
 

Knudsen, K., & Wærness, K. (2001). National context, individual characteristics and attitudes 
on mothers' employment: A comparative analysis of Great Britain, Sweden and Norway. Acta 
Sociologica, 44(1), 67-79. 

Joshi, H. E., Layard, R., & Owen, S. J. (1985). Why are more women working in Britain?. 
Journal of labor economics, 3(1, Part 2), S147-S176. 

Mammen, K., & Paxson, C. (2000). Women's work and economic development. Journal of 
economic perspectives, 14(4), 141-164. 

Schmid, G. (2010). Non-Standard Employment and Labour Force Participation: A 
Comparative View of the Recent Development in Europe. IZA Discussion Paper No:5087. 

Schultz, T. P. (1990). Testing the neoclassical model of family labor supply and fertility. 
Journal of Human resources, 599-634. 

Tansel, A. (2002). Economic development and female labor force participation in Turkey: 
Time-series evidence and cross-section estimates, ERC Working Paper in Economics, 
Middle East Technical University. 

 

 



 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Son Dönemde Yayınlanan Çalışma Tebliğleri 

Çalışma Tebliğlerinin tamamına Banka İnternet sitesinden (http://www.tcmb.gov.tr) ulaşılabilir.  
 

 

A New Index Score for the Assessment of Firm Financial Risks 
(Mehmet Selman Çolak Working Paper No. 19/04, February 2019) 

 

Estimation of FX Option Implied Density Functions: Nonparametric-Malz Approach 
(Halil İbrahim Korkmaz, Doruk Küçüksaraç, Yiğit Onay, Ahmet Şenol Working Paper No. 19/03, February 2019) 

 

An Analysis on the Domestic Sales and Exports: A Dynamic Model for the Turkish Manufacturing Firms 
(Selçuk Gül Working Paper No. 19/02, February 2019) 

 

Tax Elasticity Estimates for Capital Stocks  
(Fatih Yılmaz, Jean-François Wen Working Paper No. 19/01, January 2019) 

 

Explaining Exchange Rate Movements Using Yield Curves in Emerging Countries 
(Murat Duran Working Paper No. 18/20, November 2018) 

 

Real Exchange Rate Misalignment and Economic Growth: An Update 
(Bülent Ulaşan Working Paper No. 18/19, November 2018) 

 

An Anatomy of a Sudden Stop and the Credit Supply Channel 
(Salih Fendoğlu, Steven Ongena Working Paper No. 18/18, November 2018) 

 

Dependence of “Fragile Five" and “Troubled Ten" Emerging Markets' Financial System to US Monetary Policy and Monetary 

Policy Uncertainty 
(Meltem Gülenay Chadwick Working Paper No. 18/17, October 2018) 

 

Measuring Financial Systemic Stress for Turkey: A Search for the Best Composite Indicator 
(Meltem Gülenay Chadwick, Hüseyin Öztürk Working Paper No. 18/16, October 2018) 

 

VAT Treatment of the Financial Services: Implications for the Real Economy 
(Fatih Yılmaz, İsmail Baydur Working Paper No. 18/15, October 2018) 

 

Net External Position, Financial Development, and Banking Crisis 
(Aytül Ganioğlu Working Paper No. 18/14, October 2018) 

 

Transportation Mode Choice and International Fragmentation of Production: Evidence from a Developing Country 
(Hülya Saygılı, Kemal Türkcan Working Paper No. 18/13, October 2018) 

 

Türkiye’de Reel Kur Hareketlerinin İhracat Üzerindeki Asimetrik Etkileri  
(Selçuk Gül Working Paper No. 18/12, Ekim 2018) 

 

The Impact of Monetary Policy Stance, Financial Conditions, and the GFC on Investment-Cash Flow Sensitivity 
(Selçuk Gül, Hüseyin Taştan Working Paper No. 18/11, July 2018) 

 

Inflation Dynamics in Turkey from a Bayesian Perspective  
(Fethi Öğünç, Mustafa Utku Özmen, Çağrı Sarıkaya Working Paper No. 18/10, July 2018) 

 

The Effect of Fed’s Future Policy Expectations on Country Shares in Emerging Market Portfolio Flows 
(Zelal Aktaş, Yasemin Erduman, Neslihan Kaya Ekşi Working Paper No. 18/09, March 2018) 

 

Evolution of the University Wage Premium in Turkey: 2004-2015 
(Okan Eren Working Paper No. 18/08, March 2018) 

 

Multivariate Filter for Estimating Potential Output and Output Gap in Turkey 
(Selen Andıç Working Paper No. 18/07, February 2018) 

 

Quantifying Uncertainty and Identifying its Impacts on the Turkish Economy  
(Evren Erdoğan Coşar, Saygın Şahinöz Working Paper No. 18/06, February 2018) 

  

Forecasting Industrial Production and Inflation in Turkey with Factor Models 
(Mahmut Günay Working Paper No. 18/05, February 2018) 

http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Publications/Research/Working+Paperss/2019/19-01
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Arastirma+Yayinlari/Calisma+Tebligleri/2018/18-12
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Publications/Research/Working+Paperss/2018/18-10

	Kapak
	calisma_tebligi_Altan
	SONSAYFA1805



