
İstihdam daralıyor,
kadınlar işgücünden çıkıyor!
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İst�hdamda Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ� Har�talama
ve İzleme Çalışması:
2017-2020 Güncellemes�

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir. #veriyileştirir

C�ns�yet Eş�tl�ğ� İzleme Derneğ�'n�n
(CEİD) Avrupa B�rl�ğ� Türk�ye
Delegasyonu f�nansal desteğ� �le
yürütmekte olduğu "Türk�ye’de
Katılımcı Demokras�n�n
Güçlend�r�lmes�: Toplumsal C�ns�yet
Eş�tl�ğ�n�n İzlenmes� Projes� Faz II",
kısa adıyla "CEİD İzler" projes�n�n �lk
çıktıları hazırlandı. 10 temat�k alanda
yer alan har�talama ve �zleme
raporlarına beş yen� alan ekleyen
CEİD, projen�n �lk fazında ürett�ğ� 10
temat�k alan raporunun ver�ler�n� de
güncelled�. CEİM E-Kütüphane'den
er�ş�leb�len temat�k alan har�talama
ve �zleme raporlarının güncellenm�ş
vers�yonları da yakın zamanda
kullanıcıların er�ş�m�ne açılacaktır.

Türk�ye’de kadınların �şgücüne ve �st�hdama
katılımları çok düşük. Öte yandan �şgücüne
katılan kadınların �şs�zl�kle karşılaşma r�sk� çok
yüksek. Özell�kle genç ve eğ�t�ml� kadın
�şs�zl�ğ�ndek� artış �se d�kkat çek�c�.

2016-2019 arasında �st�hdama
yen� katılan kadın sayısının (612
b�n), dörtte üçü kadar kadın (439
b�n) �şs�zler ordusuna katıldı.
Mart 2020’den �t�baren Cov�d 19
salgınının etk�s�yle durum
ağırlaştı, �st�hdamdak� daralma
sonucu �şgücü dışında kalan
kadınların sayısı arttı.

Cov�d 19 kadınların ev ve bakım �ş� yükler�n� de artırdı. Salgına bağlı
olarak kadınlar, erkekler�n 4 katı kadar fazla zamanı ücrets�z ev �şler�ne
harcadı.

Cov�d 19 Etk�s�

İş yaşamında ş�ddet ve tac�z �nsan
hakları �hlal� olmasının yanı sıra fırsat
eş�tl�ğ�n�n sağlanması ve kadınların
�nsana yakışır �şlere er�ş�m�n�n önünde
c�dd� b�r engeld�r. ILO’nun
21.6.2019’da kabul ed�len 190 Sayılı
Çalışma Yaşamında Ş�ddet ve Tac�z�n
Ortadan Kaldırılmasına İl�şk�n
Sözleşmes� çalışma yaşamında
toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet ve
tac�z� �nsan hakları �hlal� olarak
tanımlıyor. Türk�ye bu Sözleşmey�
�mzalayacağına da�r b�r beyanda
bulunmadı.

İş Yaşamında Ş�ddet ve
Tac�z

Kamunun pol�t�ka belgeler�nde kadınların
hane �ç�ndek� bakım yükümlülüğünü
haf�fletmek �ç�n bakım h�zmetler�n�n
artırılmasına yönel�k çeş�tl� çalışmalar
yapılacağı bel�rt�l�yor. Ancak son üç yılda
bu konuda h�çb�r c�dd� gel�şme
yaşanmadı. 2018’de �şverenler� verg�
�nd�r�m� yoluyla kreş h�zmet�n� satın
almaya teşv�k etmek amacıyla yapılan
düzenlemen�n ne kadar uygulandığına
da�r b�lg� yok. Merkez� kamu kurumlarının
ve çoğu yerel yönet�m�n faal�yetler� esas
olarak çalışan anneler� destekleyen küçük
ölçekl� projeler uygulamanın ötes�ne
geçm�yor.

Kadınların İst�hdama Katılımda Karşılaştıkları Güçlükler
İşgücü p�yasasına g�reb�len ve �ş
bulab�len genç kadınlar
evlend�kler�nde veya çocuk
sah�b� olduklarında �şgücü
p�yasasından kopmakta. Oysa �ş
ve a�le yaşamını uyumlaştıracak
kurumsal bakım h�zmetler�n�n
yaygınlaştırılmasıyla bu durum
önleneb�l�r. Kadınlar �şgücü
p�yasasında kalab�l�r.

http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/

