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Kadının İş Gücüne ve Ekonomik Kalkınmaya Katkısı 

Özet 

Günümüzde cinsiyet eşitsizliği toplumdan ekonomiye siyasetten eğitime birçok 
alanda sürmektedir. Özellikle Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının halen 
arzulanan düzeye erişmediği görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri cinsiyete dayalı 
meslek ayrımcılığı, aynı ya da benzer bir iş için cinsiyet ayrımı nedeniyle daha düşük ücret 
belirlenmesi, kadın okuryazarlığının erkek okuryazarlığından düşük seyretmesi,  
girişimci kadın sayısının sınırlılığı, kadına yönelik şiddetteki artış, günlük ev-çocuk-
bakım ekonomisinde kadının görünmeyen emeğinin alternatif maliyetinin yarattığı süre 
ve nakit kaybının kadınların çalışma performanslarını ve iş sektöründeki rekabet 
düzeylerini düşürmesi ya da part-time işlere yönelimlerini artırması, hamilelik ve doğum 
sonrası dönemde yaşanan iş kaybının varlığı ve bunu takiben hastalık dönemlerinde 
çocuk bakımının yoğunlukla annenin sorumluluğunda bulunması olarak belirtilebilir. Bu 
bağlamda çalışmada kadının ekonomik haklarına erişiminin gelişimine, kalkınma 
teorilerinde kadının yerine, literatürde kadınların ekonomiye katkısını inceleyen 
çalışmalara, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların kadın istihdamını 
artırmaya yönelik belirli faaliyetlerine, Türkiye’de kadının çalışma hayatındaki 
durumunun Birleşmiş Milletlerin, Dünya Bankasının ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 
çeşitli istatistiki verileri kullanılarak seçilmiş bazı gelişmiş ülkeler ile karşılaştırılmasına, 
kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilere ve ekonomik kalkınmada kadının 
payına değinilmektedir. 
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Contribution of Women to Labor Force and Economic Development 

Abstract 

Today, gender inequality continues from society to economy, education to politics 
in many areas. In particular, it is seen that still not access the desired level of women's 
labor force participation rate in Turkey. The most important reasons for this can be 
defined as the determination of gender-based occupational discrimination, lower wages 
due to gender discrimination for the same or similar work, the increase in violence against 
women, being female literacies lower than male literacy, being limited number of female 
entrepreneurs, the time and cash loss to come into existenced by the alternative cost of 
invisible labor of women in the daily home-child-care economy and it's reducing the 
working performance of women, the level of competition in the business sector and 
increasing their orientation to part-time jobs and workforce loss in pregnancy and 
postpartum period and the fact that child care is the responsibility of the mother especially 
in the periods of illness. In this context, the study discusses the development of women's 
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access to economic rights, the role of women in development theories, the studies on the 
contribution of women to the economy in the literature, and the specific activities of 
various national and international institutions and organizations aimed at increasing 
women's employment, the situation of the women's working life in Turkey have been 
compared with selected some developed countries using various statistical data of United 
Nations, the World Bank and the International Labor Organization is mentioned in the 
study. Besides, in the study has been touched the share of women in economic development 
and some recommendations on increasing women's employment. 
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