
 

 1 

İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADINLARIN YERİ VE 
POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar 

Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin ana ekseninde bugüne kadar kırılgan toplumsal kesimler 
(kadınlar, gençler ve yaşlılar) ve bu kesimlerin ekonomiye etkilerine ilişkin bir öncelik yer al-
mamıştır. 2000’li yılların ilk 5-6 yıllık bölümünde temel hedef, yüksek ekonomik büyümenin 
yakalanması ve bu büyümenin beraberinde makroekonomik istikrarın sağlanması olmuştur. 

ABD mali piyasalarında 2008-2009 yılları ara-
sında konut piyasalarında ortaya çıkan küre-
sel krizden sonra, yüksek büyüme oranlarını 
temin ederek gelir dağılımındaki sorunlar gö-
rünmez kılınmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bu 
dönem içerisinde ekonomik büyüme perfor-
mansında herhangi bir sorun görmeyen politi-
ka yapıcılarının, özellikle toplumun en kırılgan 
kesimlerine yönelik politika uygulamalarına 
rastlanmamıştır.  

Kadınların İşgücü Piyasasındaki Konumu 

Kadınların işgücüne katılımının kültürel ne-
denleri olduğu düşünüldüğünde, aslında ilk 
olarak Türkiye’deki kadınların durumunu böl-
gemizdeki benzer kültüre sahip ülkelerdeki 
kadınların durumu ile karşılaştırmak mantıklı 
görünmektedir. Ayrıca ülkemizin dâhil olduğu 
iktisadi birliklerdeki diğer ülkelerle karşılaştı-
rılması, Türkiye’nin kalkınma sürecinde kadı-
nın işgücüne katılımı bakımından nerede ol-
duğunun açık bir şekilde ortaya konulabilme-
sinde faydalı olacaktır. 

İlk bakışta, Türkiye’deki kadınların işgücüne 
katılım oranı benzer kültüre ve gelişmişlik se-
viyesine sahip ülkelerle kıyaslandığında çok 
düşük düzeylerde değilmiş gibi gözükse de 

yaklaşık yüzde 30’larda olan seviyesiyle kü-
resel açıdan oldukça düşük bir orana sahiptir. 
Diğer ülkelerle kıyaslandığında bu durum da-
ha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dünya 
Bankası verilerine göre Türkiye, 2019 yılında 
kadınların işgücüne katılımı bakımından 200 
ülke içinde en düşük orana sahip 25 ülke içe-
risindedir.1 Bununla beraber, Türkiye’nin ka-
dının istihdam oranı bakımından da benzer 
bir eğilim izlediği görülmektedir. Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’ye göre, 
Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı 
üye ülkeler içerisinde en sonda yer almakta-
dır. İzlanda’da yüzde 77, Almanya’da yüzde 
73 ve OECD ortalaması da yüzde 59 düzeyle-
rindeyken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 
26-29’dur (OECD, 2021).  

Kültürel bakımdan Türkiye’nin benzerliklerinin 
bulunduğu Ortadoğu ülkelerinin eğilimine ba-
kıldığında ise, kadınların işgücüne katılım 
oranı bakımından Türkiye’nin yıllar içerisinde 
mevcut konumunu koruduğu ve Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri içerisinde yüzde 
47 orana sahip İsrail’den sonra, yüzde 30’lar 
düzeyiyle ikinci sırada olduğu görülmektedir 
(World Bank, 2021a). Bölge ülkelerinden Ür-
dün’de ise bu oran yüzde 14 ile en düşük se-
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viyelerdedir. İstihdama katılım oranları bakı-
mından da Ürdün’ün durumunun çok daha 
kötü oluşu dikkat çekmektedir. Ülkemizdeki 
kadınların istihdam oranı yüzde 26 düzeyin-
deyken, aynı oran Ürdün’de sadece yüzde 10 
düzeyindedir (İlkkaracan ve Bayar, 2020). 

Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’ya göre, kadın-erkek istihdam oranları 
arasındaki farka bakıldığında, kadınların is-
tihdam oranının erkeklerin yarısından daha az 
olduğu (yaklaşık yüzde 47) görülmektedir.2 
(World Bank, 2021b). Bu oran MENA ülkele-
rinde yüzde 30 iken, OECD ülkeleri ortalama-
sında ise yüzde 77’dir. Bu bilgiler ışında ifade 
edilebilir ki, Türkiye kültürel olarak Batı ile 
Doğu arasında coğrafi bakımdan bir köprü 
oluştururken, kültürel normların etkisi altında 
olan kadınların işgücüne ve istihdama katılım-
ları bakımından da bu coğrafyanın iki ucunun 
ortalarında yer almaktadır. 

Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasındaki 
Durumu 

Görüldüğü gibi, tüm dünyada kadınların işgü-
cü piyasaları ile ilgili problemleri ortaktır. Bu 
sorunlar sırasıyla işgücüne düşük katılım, 
istihdamda kayıt dışılık, ücret eşitsizliği mese-
leleridir. Bu noktadan hareketle, Türkiye’deki 
kadınların işgücü piyasasındaki genel görü-
nümüne bakıldığında, toplam nüfusun yarısını 
oluşturan kadınların işgücüne katılım ve istih-
dam oranlarının çok düşük düzeylerde kaldığı 
görülmektedir. Ekonomik büyüme dönemle-
rinde bile, ülkemizdeki kadınların işgücü piya-
sasındaki bu durumunun çok fazla değişme-
diği anlaşılmaktadır.  

Tablo 1’den görüleceği gibi, kadınların işgü-
cüne katılım oranı yüzde 30-32, istihdam ora-
nı yüzde 26-29 ve işsizlik oranı yüzde 11-16 
düzeylerinde dalgalanmaktadır. Bu veriler 
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ışığında kurumsal olmayan ve 15 yaş üstünde 
olan yaklaşık 30 milyon kadın nüfusunun sa-
dece 10 milyonu işgücüne katılabilmekte ve 
bunların içerisinde de sadece 8 milyonu istih-
dam edilebilmektedir. Kadınların yaklaşık 
yüzde 70’inin (Bu oran yaklaşık 20 milyon 
kadına tekabül etmektedir) herhangi bir gelire 
sahip olmadığı ve hane içinde başka bir bire-
ye bağımlı olarak hayatlarını sürdürdükleri 
anlaşılmaktadır.  

Ülkemizde sürmekte olan ekonomik krizin 
işgücü piyasaları üzerinde etkilerinin görül-
meye başladığı 2019 yılındaki gelişmelerin ve 
ardından gelen COVID-19 salgınının yol açtı-
ğı ekonomik zorlukların kadınların işgücü pi-
yasasındaki dezavantajlı konumlarını daha da 
kötü hale getirdiği anlaşılmaktadır. Dahası, 
ekonomi büyürken ortaya çıkan nimetlerden 
eşit şekilde yararlanamayan kadınların, eko-
nomik koşullar tersine döndüğünde de ortaya 

çıkan maliyetleri daha fazla yüklenen kesim 
içinde yer aldıkları görülmektedir.  

Bu bağlamda; ekonominin karşı karşıya kal-
dığı bugünkü gibi zorlu koşullarda, kırılgan 
toplumsal kesimlerin işgücü piyasasındaki 
konumlarındaki bozulmaların, diğer kesimlere 
göre kadınlarda çok daha belirgin olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Zira kadınlar 
toplam nüfusun ve aktif çalışma çağındaki 
bireylerin yarısını oluşturdukları için, bu gru-
bun diğer dezavantajlı gruplara göre ekono-
miye olan katkı düzeyleri daha fazladır. Dola-
yısıyla kadınların işgücü piyasasına katılımla-
rında kısıtlamaların olması ya da çalışan ka-
dınların ücret ayrımcılığına maruz kalmaları, 
ekonomide kaynak dağılımı konusunda prob-
lemlere neden olmaktadır. Bu nedenle de ka-
dınların işgücü piyasasındaki konumları daha 
büyük bir önem arz etmektedir. 
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Bunun yanı sıra, kadın istihdamı meselesinde 
dikkat edilmesi gereken yegâne sorun kadının 
işgücüne katılımının yetersiz olması değildir. 
İşgücü piyasasına giriş yapabilen kadınların 
yoğunlaştığı başlıca iktisadi faaliyet kolları ve 
çalışma yaşamında yer alma şekilleri de aynı 
derecede önem arz etmektedir. Zira kadınla-
rın işteki durumları ile faaliyette bulundukları 
alanlar, istihdam edildikleri işlerin kalitesi ve 
buralardan elde ettikleri kazançlar da önemli 
ipuçları vermektedir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, kadınlar belirli faali-
yet kollarında yaygın olarak kendilerine istih-
dam olanağı bulmaktadırlar. Kadınların yüzde 
50’sinden fazlası hizmetler sektöründe, yüzde 
25’i tarım sektöründe ve nihayet yüzde 15’ine 
yakını da sanayi sektöründe çalışmaktadır. 

Hizmetler sektöründe çalışan kadınların bü-
yük bir bölümü ise eğitim ve insan sağlığı ve 
sosyal hizmet faaliyetleri ile toptan ve pera-
kende ticaret alanlarında istihdam edilmekte-
dir. Kadınların yüzde 16’lık bir kısmı ise imalat 
sanayinde istihdam imkânı bulmaktadır.  

Kadın istihdamının yüzde 25’inin bulunduğu 
tarımdaki kadınların yüzde 75’i ise ücretsiz 
aile işçisi olarak istihdam edilmektedir. Bu 
büyük bir orandır ve bu kadınların emek sarf 
ettikleri bir faaliyet neticesinde herhangi bir 
gelir elde edemediklerinin ve hane gelirine 
bağımlı kaldıklarının bir göstergesidir. Bir di-
ğer ifade ile tarımsal alanda kendine iş olana-
ğı bulan kadınların dörtte üçü ücretsiz aile 
işçisidir.  
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İstihdam kalitesi açısından ortaya çıkan bu 
durum, kadın istihdamında önemli bir soruna 
dikkat çekmekle birlikte, bir diğer dikkat çekici 
durum da tarım dışı faaliyetlerde çalışan ka-
dınların istihdamında görülmektedir. Özellikle 
hizmetler sektöründe, bakım hizmetleri olarak 
tanımlanan eğitim ve sağlık hizmetlerinde 
çalışanların neredeyse tamamı ücretli olarak 
istihdam edilmektedirler (Şekil 2). Bu sektörler 
kadın istihdamının yüzde 23’üne yakınını sağ-
lamaktadır. Ancak Karakaş vd. (2020)’nin is-
tatistiksel olarak gösterdikleri gibi buradaki 
sorun, bakım hizmetlerinin alt sektörlerinde 
istihdam edilen kadınlara karşı ciddi bir ücret 
ayrımcılığı olduğu ve bu kadın-erkek ücret 
farklılıklarının kadınlar aleyhine bir şekilde 
sağlık sektöründe çok daha yoğun yaşanma-
sıdır. Bununla birlikte, bakım hizmetlerinde 
olan eğitim ve sağlık sektörlerinde eğitim, yaş 
ve kıdem gibi beşerî sermaye özelliklerinin 
ücret getirisi, diğer sektörlere göre çok daha 
düşüktür. 

Aslında toplumsal cinsiyete dayalı ücret uçu-
rumu bağlamında, ülkemizdeki kadınların tüm 
iktisadi faaliyet kollarında dezavantajlı bir du-
rumda olduğunu ifade etmek yerinde olacak-
tır. Kadınlar istihdam edilseler de bunların 
yaklaşık ortalama düzeyde yüzde 20 kadarı-
nın kazandıkları ücret gelirleri bakımından 
ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 2’de, farklı iktisadi faaliyet kollarında 
kadınlar ve erkekler arasında ciddi ücret fark-
lılıklarının olduğu açıkça görülmektedir. 
TÜİK’in 2018 yılı Gelir Yaşam Koşulları Araş-
tırması Anketindeki verilere dayanarak hesap-
lanan medyan ve ortalama gelirlere göre, 
farklı iktisadi faaliyet alanlarında gözlemledi-
ğimiz ücret eşitsizliklerinin toplam gelirlerde, 
yüzde 18-20 seviyelerinde olduğu görülüyor. 
Tarımda bu farkın medyan gelirleri bakımın-
dan yüzde 55’e çıktığı anlaşılmaktadır. Kadın-
ların erkeklere göre daha yüksek ücret elde 
ettiği faaliyet alanı kültür, sanat, eğlence ve 
dinlenme ve spor hizmetleri olup, kadınlar 
erkeklere oranla yüzde 19 daha fazla ücret 
geliri kazanmaktadırlar. 
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Öte yandan, ülkemizin genel problemlerinden 
biri olan kayıt dışı istihdam da, kadınlar ara-
sında yaygındır. TÜİK’in yayımladığı verilere 
göre, Türkiye’de 2019 yılında tam zamanlı ve 
yarı zamanlı istihdam edilen 8,9 milyon kadı-
nın yaklaşık 3,8 milyonu ve 2020 yılında ise 
8,3 milyon kadının yaklaşık 3,1 milyonu kayıt 
dışı olarak çalışmaktadır. Özellikle bu durum 
tarım sektöründe çok daha yaygın bir şekilde 
yaşanmaktadır. Öyle ki, tarımsal faaliyetteki 
kadınların neredeyse tamamına yakını (yüzde 
95’ler düzeyi) kayıt dışıdır. Tarım dışı sektör-
lerdeki çalışan kadınların ise sadece dörtte 
birinin kayıt dışı olduğu görülmektedir.  

Kayıt dışı istihdamın kadınlar arasında bu 
denli yaygın olmasının nedenleri gibi, sonuç-
ları da önemlidir.  

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler-
de, toplumsal cinsiyet rolü bakımından kadın-
ların öncelikli olarak ev ve bakım hizmetlerini 
yerine getirmesi ve bu yönde bir toplumsal 
algının kültürel manada yaygınlığı önemlidir. 
Kadınlara toplum tarafından yüklenilen böyle 
bir fonksiyon, kadınların çalışma hayatında 
istihdam edildikleri işlerinin niteliğini ister is-
temez doğrudan etkilemektedir. Kayıt dışı 
olarak çalışma; kadınlara daha esnek çalışma 
saatleri sağladığı için, istihdam olanağı bulsa-
lar dahi kadınların kendileriyle aynı niteliklere 
sahip erkeklere oranla daha düşük ücret üze-
rinden çalışmak zorunda kalmalarına neden 
olmakta ve onları kayıt dışılığa iten bir neden 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Özellikle tarımsal faaliyetlerdeki kadınlarda 
gözlemlenen kayıt dışılık, aslında kadınların 
işteki durumlarının bir yansımasıdır. Zira, ka-
dın istihdamının yaklaşık dörtte biri tarım sek-
töründe yer almakta (Şekil 1) ve bu sektördeki 
kadınların büyük bir bölümü de ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışmaktadır (Şekil 4). 

Ücretsiz aile işçiliği ve kendi hesabına çalışan 
kadınlar kayıt dışılığın en yaygın görüldüğü 
gruplardır. Aslında bu bulgular, Türkiye’de 
yıllardır süregelen kadın istihdamı meselesi-
nin ciddiyetinin ve istihdam kalitesindeki dü-
şüklüğün nedenlerini de ortaya koymaktadır. 
Öte yandan, hizmetler sektöründe özellikle 
ücretli çalışan kadınlar kayıtlı çalışan oldukları 
için sosyal güvence altındadır.  

Kadınların istihdamdaki durumlarının yanı 
sıra, işgücü piyasasının dışına itilmelerinin 
nedenleri ile ilgili de fikir belirtmek yerinde 
olacaktır. Zira bu nedenler, kadın istihdamına 
yönelik uygulanacak politikaların da konusunu 
ve hedeflerini oluşturacaktır. Şekil 5’te görü-
leceği üzere, kadınların işgücüne katılımları-
nın önündeki en büyük engel, ev işleri ile yük-
lenmiş oldukları evde bakım işleridir. Yaklaşık 
11 milyon civarındaki kadın, ücretsiz hane içi 
emek olarak adlandırılan ev işleri ve bakım 
hizmetini gerçekleştirmektedir. Aslında bu, 
kadınların toplum içerisinde ana görevinin 
ücret karşılığı bir işte çalışmalarından ziyade, 
bakım hizmetinde bulunmaları gerektiği dü-
şüncesinin bir sonucudur. 
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Politika Önerileri 

Aslında son yıllarda Türkiye ekonomisi baş 
etmesi gereken önemli sorunlarla karşı karşı-
yadır. Bir yandan artan işsizlik oranı ve düşen 
işgücüne katılım, öte yandan büyümenin is-
tihdam yaratamaması ve düşük büyüme oran-
ları siyasileri zorlamaktadır. Bu bağlamda, 
politika hedeflerinin revize edilmesinin aciliyeti 
ve önemi, özellikle kırılgan kesimlerin mevcut 
koşulları göz önüne alındığında, daha da ön 
plana çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında, alın-
ması gereken tedbirler salt büyüme oranını 
arttırıcı politikaları değil, aynı zamanda bü-
yümenin nimetlerini daha geniş kesimlere,  

 

 

özellikle de toplumun en kırılgan kesimleri 
lehine bir dağıtımı temin edebilecek şekilde 
aktif kamu müdahalelerini içermelidir.  

Bu politika raporunun amacı da ülkemizdeki 
kadınların işgücü piyasasındaki durumlarını 
benzer ülkelerdeki kadınların işgücü piyasa-
sındaki durumlarıyla karşılaştırmalı olarak ele 
almak ve ortaya çıkan duruma göre kadın 
istihdamı iyileştirmek için gerekli politika öne-
rilerinde bulunmaktır.  
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Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok gelişmekte 
olan ülkede, kadınların işgücüne katılımı er-
keklere göre daha düşük düzeylerdedir. Bu 
durumun nedenleri ülkeden ülkeye değişmek-
le birlikte, genellikle kültürel ve sosyal normla-
ra dayanmaktadır. Türkiye’deki kadınların 
işgücü piyasasında yaşadıkları sorunlara ba-
kıldığında, bunda özellikle dini ve ahlaki se-
beplerden ötürü kültürel manada toplumun de 
facto olarak kadınlara atfettiği rolün etkisinin 
büyük payı olduğu söylenebilir. Bu rol nede-
niyle, hayatlarının ilk anlarından itibaren top-
lum içerisinde kendilerine erkeklerle eşit bir 
yer bulamayan kadınlar, eğitim eşitliğinden 
faydalanamadıkları gibi, bunun bir sonucu 
olarak çalışma hayatında da erkeklere naza-
ran dezavantajlı bir konuma sahiptirler. Bu 
bakımdan kamu otoritesinin, kız çocuklarının 
eğitim hakkını sıkı sıkıya gözeterek güvence 
altına alması ve onların eğitim imkânlarına 
erkeklerle eşit bir şekilde erişimini engelleyen 
kültürel bariyerleri ortadan kaldırması zaruri-
dir.  

Öte yandan ev işleri ve bakım hizmeti, kadın-
ların işgücü piyasasının dışında kalmasının 
bir diğer nedenidir. Bu bakımdan bakım hiz-
metlerine yönelik kamu politikalarının gelişti-
rilmesi önem arz etmektedir. Kamu tarafından 
çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve uygun fiyatlı 
ve kaliteli bakım hizmeti arzının arttırılması, 
bu konuda hem toplumda kadınların omuzla-
rında olan yükü almış olacaktır hem de kadın-
lara dolaylı olarak istihdam olanağı yaratılabi-
lecektir. Karakaş vd. (2020) tarafından hazır-
lanan TÜBİTAK raporuna göre, sosyal bakım 
hizmetlerinin arzının arttırılmasına yönelik 
kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi hem 

kadınlara yeni istihdam olanağı sunarak işsiz-
liği azaltmakta, hem de kadınların işgücü pi-
yasalarına entegrasyonunu destekleyerek 
toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatmaktadır.  

Tüm toplumsal ve kültürel engelleri aşıp, iş-
gücüne katılabilen kadınlar ise işgücü piyasa-
larındaki başka sorunlarla baş etmek zorunda 
kalmaktadırlar. Kadınların bir bölümü cinsiye-
te dayalı ücret uçurumu nedeniyle daha dü-
şük ücret düzeyinden çalışmaya razı olmak-
tadır. Bir diğer bölümü ise kayıt dışı olarak 
çalışmakta ve/veya tarım sektöründe ücretsiz 
aile işçisi olarak kendilerine yer bulmaktadır-
lar. Kadınların maruz kaldıkları bu durum dü-
şünüldüğünde, kamu otoritesinin “eşit işe eşit 
ücret” verilmesi ve ücret üzerinden ayrımcılı-
ğa izin vermeyecek düzenlemeleri yapması 
gerekmektedir. 

Kadınların istihdama katılması için uzun va-
deli politika uygulamalarına ihtiyaç vardır. An-
cak birtakım politikaların uygulanması ile da-
ha kısa vadede de kadın istihdamında artış 
gözlemlenebilmesi mümkün olabilir. Örneğin, 
bazı ülkelerde olduğu gibi, esnek çalışma sa-
atleri kadınlara sunularak, hem kadın istih-
damında artışın sağlanması, hem de evde 
bakım hizmeti rolünü sürdürmeleri mümkün 
kılınabilir. Zira Türkiye’de de bilindiği üzere, 
kadınların kayıt dışı olarak çalışmayı tercih 
etmelerinin nedenlerinden ya da kendilerini 
kayıt dışılığa iten nedenlerden birisi, bu şekil-
de esnek çalışma saatlerine erişiyor olmaları-
dır. Bu tip politikalarla kadın istihdamında ar-
tış sağlanabileceği gibi, kayıt dışılıkta da 
azalma yaşanabilecektir. 
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NOTLAR 

1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 2021 yılında derlemiş olduğu verilere göre, Dünya Bankası 
web sitesi veri bankasında yer alan en güncel yıllara ilişkin bilgiler ışığında Türkiye’nin dünya ülkeleri 
içerisindeki sıralaması tespit edilmiştir. Bkz: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS 
 

2. Veriler Dünya Bankası web sitesindeki Veri tabanından temin edilmiş olup, karşılaştırma için en güncel yıl olan 
2019 yılına ait rakamlar paylaşılmıştır. 

 

KAYNAKÇA 

Bayar, A. A., Ö. Günçavdı ve H. Levent. (2020). “COVID-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı Üzerine 
Etkileri”. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü. 
İlkkaracan, İ. ve Bayar, A. A. (2020). “Implications of The Covid-19 Pandemic for Women’s Economic Empowerment 
and Policy Interventions: Contextualizing to The Case of Jordan”. UN Women Jordan. 
Karakaş, D., İlkkaracan, İ., Bayar, A. A. ve Baran-Özcanlı, P. (2020). “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19 
Salgını ve Bakım Hizmetleri Krizi: Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam Etkisi”. TÜBİTAK Projesi. Proje 
Kodu:120K602.  
OECD (2021). “Veri Bankası”. (https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm#indicator-chart)  
TÜİK (2018). “Gelir ve Yaşam Koşulları Anket”. GYKA(2018) mikro veri seti. 
TÜİK (2020). “Hanehalkı İşgücü Anketi”. HİA (2020) mikro veri seti. 
TÜİK (2021). “İstihdam, İşsizlik ve Ücret İstatistikleri”. (https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-
issizlik-ve-ucret-108&dil=1) 
World Bank. (2021a). “Veri Bankası”. (https://data.worldbank.org/country/turkey?view=chart) 
World Bank. (2021b). “Veri Bankası”. (https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FM.ZS)  
 

 

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. 

 

 

 

 

Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarlara ait olup IstanPol ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin 
kurumsal görüşleri ile kısmen ya da tamamen örtüşmeyebilir. 

 


