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Kadın İstihdamı ve İşgücü Verimliliği
Yrd.Doç.Dr. Ahmet OĞUZ
Yrd.Doç.Dr. Oğuz KARA
Doç. Dr. Gülay GÜNAY
Özet
Ülkemizde kadınların gönüllü olarak işgücüne katılım oranları artış göstermesine rağmen,
işgücünde daha adil ekonomik katılım belirsizliğini korumaktadır. Kadın işgücüne yönelik
beklentilerde, halen geleneksel bakış tarzının güncelliğini koruması, ücretli istihdama geçişte
bir dezavantaj olarak kullanılmış, genellikle düşük statüsü ve düşük gelirli işlerde
çalışmalarının gerekçesini oluşturmuştur. Bu çalışma, kadın istihdamı ile işgücü
verimliliği ve imalat sanayi büyüme hızı arasındaki ilişkinin Türkiye ekonomisi özelinde
incelenmesini amaçlamaktadır. Kadın istihdamının toplam istihdam içeresindeki oranı ile
işgücü verimliliği arasındaki ilişkiyi

tespit edebilmek için Johansen Eşbütünleşme

Metodolojisi (VAR) ve Granger Nedensellik Analiz yöntemleri benimsenmiştir. Çalışmada
ikincil veri tabanı ve 2005-2015 dönemi çeyreklik veri seti kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara bağlı olarak kadın istihdam oranı ile işgücü verimliliği arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan ve uygulamalı literatürden hareketle, kadın
istihdamının toplam istihdam içeresindeki payının arttırılması gerektiği, hükümetin kadın
istihdamını arttırıcı politik argümanlar geliştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı, İstihdam, Ücret Eşitsizliği, Ücret
Farklılığı
Jel Kodları: J16, J21, J31, J71
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Women's Employment and Labor Productivity

Abstract
Although women's increased participation in the workforce voluntarily, just protect the
economic uncertainty in the workforce participation in Turkey. Expectations for the female
labor force, still preserve the traditional way of looking outdated, used as a disadvantage in the
transition to paid employment often been the reasons for their work in low status and lowincome jobs. In this study we were aimed to investigate the relationship between women
employment and labor productivity and manufacturing industry growth rate in Turkey
economy. Johansen Co-integration methodology (VAR) and Granger causality analysis has
been used to determine the relationship between the rate of women workforce in total
employment and labor productivity. In the study secondary database study and 2005 – 2015
period quarterly data set was used. According to the results, a long-term relationship has been
identified between manufacturing industry growth rate and women workforce. View of results
of this study and literature review showed that women employment rate should be increased in
total employment and government should be enhancing the political arguments to improve
women’s employment.

Keywords: Women, Workforce, Gender Discrimination, Employment, Wage Inequality, Wage
Differences

Jel Codes: J16, J21, J31, J71

1843

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

Giriş
Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Ancak bu nüfus
oranına karşın kadınlar emek piyasası içinde yeterince aktif rol alamamaktadır. Kadınların
gerek sosyokültrel gerekse sosyoekonomik yapı içerisinde aktif rol almalarını etkiliyen çeşitli
faktörler olmasına karşın bu etkenler toplumların yapısına göre değişim gösterebilmektedir.
İçinde yaşadığımız toplumun ataerkil yapısından dolayı erkekler baskın rol oynamakta ve
kadınların çalışma hayatından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Toplum tarafından kadına
biçilen roller onu belli başlı kalıplaşmış düşüncelerin etrafında kalmasına neden olmaktadır. Bir
gelir karşılığı çalışmanın erkeklere özgü bir görev olduğu, kadının asıl görevinin ise ev işleri
ve çocuk bakımı gibi faaliyetler olduğunu kabul eden kadın ve erkeğin toplumsal rol bölüşümü
görüşü; kadının çalışma hayatında hep ikinci plana atılmasına neden olmuştur. Bu da kadının
çalışma hayatında çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.
Tarımın ekonomideki payının gittikçe azalması ve kırdan kente yaşanan göç sonucunda
kadınların kentlerde işgücü dışında kalması, işsizlik oranının yüksekliği ve kadınların işgücüne
katılım oranının düşüklüğü, işgücü piyasası acısından önemli sorun alanları oluşturmaktadır
(Yarıkkaya, 2009).
Kadın istihdamı bakış açısından ekonomik büyümeye bakıldığında; sanayii sektörünün
önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sanayii sektörünü yönlendiren ise özelde
imalat sanayii sektörüdür. Yani imalat sanayideki gelişmeler ekonomik büyümeyi
etkilemektedir. Bu sektör de özellikle öne çıkan kavramlardan birinin verimlilik kavramı
olduğu bilinmektedir. İşgücü, sermaye, enerji, malzeme ve bilgi gibi girdiler bir sistem içinde
bir araya getirilerek çıktılara dönüştürülürler. Verimlilik, belirli bir zaman dilimi içinde bu
sistem tarafından üretilen miktarla, yine aynı zaman dilimi içinde bu miktarları üretmek için
kullanılan kaynak miktarı arasındaki ilişkidir (Sink, 1985). Bu tanımdan hareketle verimlilik
kavramını, “çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların yani işgücü, sermaye, yer,
malzeme, enerji ve bilgi gibi unsurların etkili bir şekilde kullanımıdır” şeklinde de tanımlamak
mümkündür. Bunun yansıra işgücünün, ona sahip olanın iradesi dışında kullanılmayan,
depolanamayan, maddi yönünden çok sosyal ve psikolojik yönü ağır basan bir verimlilik unsuru
olduğu söylenebilir. Bu nedenle, işgücü verimliliği ölçümlerinde, çalışanın psikolojik ve sosyal
durumu büyük rol oynamaktadır.
Bu çalışma kapsamı içerinde Türkiye örneğinde kadın istihdamı ile işgücü
verimliliği ve imalat sanayi büyüme hızı arasındaki ilişkinin Türkiye ekonomisi özelinde
incelenmesi için ekonometrik analiz yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kadın istihdamı
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ilişkin teorik çerçeve sunulmuştur. İkinci bölümde kadın istihdamı üzerine uygulamalı literatür
verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde ekonometrik uygulamaya verilmiştir.
Sonuç kısmı ile çalışma tamamlanmıştır.
1. Teorik Çerçeve
Kadınların çalışma hayatında kendilerini kabul ettirmeleri ile başlayan sorunlar işgücü
piyasasında yedek işgücü olarak kabul edilmeleri, işe alımlarda tercih edilmemeleri ve işten
çıkarılan ilk grup olmaları gibi sorunlarla devam etmektedir.
Kadınların üretime katılabilecek yaşta olup, işgücünden ayrılarak evde oturmayı tercih
etmelerinin nedenleri arasında; işgücüne katılmanın kültürel değerlerine aykırı olması, eğitim
ve mesleki eğitim olanaklarından erkeklere göre daha az yararlandırılmalarından dolayı iş
bulma ümidinin kırılması, meslek sayılacak bir beceriye sahip olmaması, kadının anne olması
ve aile içi görevleri, cinsiyete dayalı ayrımcılık, ücretlendirmede eşitsizlik, cinsel taciz gibi
elverişsiz işyeri koşulları, yüksek işsizlik koşullarında kişilerin iş bulma ümidinin kırılması ve
kadınların evde kalarak çocuk bakımı ve ev işleriyle ilgilenmesinin bütçeye daha fazla katkıda
bulunacağı düşüncesi şeklinde sıralanabilir. Bu sayılan nedenler aynı zamanda kadınları
enformel sektörde çalışmaya yönlendirmektedir (Habib, 2000; Kelsey, 2015:3; Iyer ve Ryan,
2009:793; KSGM, 2008: Gabriel ve Scmitz, 2007:19; Darty ve Mason, 1998:69).
İşgücü piyasasında avantajlı olmayan kadınlar, yasa karşısında erkekler ile aynı
seviyede olmalarına rağmen, işgücü piyasasında “kötü işler” olarak adlandırılan kayıt dışı ve
düşük ücretli iş alanlarında istihdam edilmektedir. Kadınların işleri genellikle hizmet anlayışını
gerektiren işlerdir. (Reich et al. 1973).
Çalışma yaşamı kadınlara yalnızca ekonomik özgürlük sağlamamakta, bunun yanında
özgüvenlerini ve toplumsal saygınlıklarını arttırmakta, aile içindeki konumlarını da
iyileştirmektedir. Kadınların işgücüne katılımında yasal açıdan herhangi bir ayrım olmamasına,
tersine pozitif ayrımcılık yapılmasına rağmen, toplumun kadına yüklediği rol gereği aile
yaşamındaki sorumlulukları daha ağır olmaktadır. Aile yaşamındaki sorumluluklar kadının,
çalışma ya da çalışmama yönünde bir tercih yapmasına sebep olmaktadır (Korkmaz ve Korkut
2012).
Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (KİKO); 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
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düzeyi yer almaktadır. Sosyolojik acıdan ele alındığında ise prestij sağlamak veya kendini ön
plana çıkarmaktır (Öztürk ve Çetin, 2009)
Kadınların işgücü piyasasına katılma kararını etkileyen ana belirleyiciler gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkelerde benzer olmasına rağmen aile modeli ve sosyal yapı tamamen farklıdır
(Yıldırım ve Doğrul 2008). Gelişmiş ülkelere yönelik çalışmaların çoğunda kadın işgücü
katılımı büyük oranda ekonomik, coğrafi ve demografik (yaş, medeni durum, kadının kazancı,
erkeğin kazancı, hane halkı geliri, eğitim seviyesi, iş deneyimi, çocukların varlığı vb. gibi)
değişkenlere bağlı olmaktadır (Kızılgöl, 2012). Kırdan kente doğru göç, 1950’den bu yana
kadınların işgücüne katılımının sürekli azalmasının ardındaki temel neden olarak
gösterilmektedir. Kadınların işgücüne katılımlarının düşük artışlar göstermesinin ardında
birbirine bağlı iki neden olduğu görülebilir; bunlardan birincisi, tarımsal alanlardaki üretimin
mekanizasyonudur; bu tarımla uğraşanların sayısını oransal olarak azaltmış ve köyden kente
göç olgusunu başlatmıştır. İkincisi ise, sanayi sektörünün tarımdan ayrılan fazla emek arzını
emecek kadar istihdam kapasitesi yaratamamasıdır. İstatistik kayıtlarında çoğunlukla tarımsal
üretimde çalışan ücretsiz aile işçisi olarak geçen kadınlar, şehre göçle birlikte emek piyasasına
girmeyip/giremeyip ev kadını olarak kalmaktadırlar. Bu verileri incelerken göz ardı
edilmeyecek çok önemli bir olgu meydana gelmektedir. İdeolojik ve sosyal etkenler kadınların
tarımsal üretimdeki payını, onların ev işlerinin bir uzantısı gibi görüp bu paya el konulmasına
sebep olurken, kentte yaşayan kadınların endüstride çalışmalarını imkânsız kılmaktadır. Bu
vurgu, sosyal ve ideolojik etkenlerin ekonomik faktörler kadar kadın istihdamını yakından
etkilediğini göstermektedir. Ekonomi büyüdükçe kadının işgücüne katılımını düşüren bir başka
faktör ise, istatistiklerin tarımsal alanlarda yaşayan tüm kadınları etkin olarak işgücüne katılıyor
olarak düşünürken, kentsel alanlarda yaşayan kadınların, belli anlamlarda ücretli işlerle meşgul
olsalar dahi ev kadını olarak kayıtlara geçmesidir (Dedeoğlu, 2000).
Kadın istihdamını artırmada istenen sonuca ulaşamamanın nedenlerinden biri de iktisadi
bakış açısıdır. Örneğin; neoklasik iktisat teorisi, erkeklerle aynı işleri yaptıkları halde kadınların
düşük ücret alıyor olmalarını ayrımcılık olarak görmemekte, bu durumun kadınların özgür
seçimleri sonucu ortaya çıktığını iddia etmektedir. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünün bir
çalışmasında, neoklasik yaklaşımın çalışanların aynı işte farklı ücret almalarını verimlilik
farklılığına dayandırdığından bahseder. Bu bakış açısına göre, verimlilik farkı ise çalışanların
beşeri sermayesine bağlanmaktadır. Neoklasik teorinin beşeri sermaye yaklaşımına göre, bir
işçinin toplam çalışma süresi boyunca elde ettiği toplam gelir kendi beşeri sermayesine yaptığı
yatırımın getirisidir. Kadınların erkeklerden düşük ücret almaları ise, bu görüşe göre,
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ayrımcılığa değil, kadınların bilinçli seçimleri sonucu beşeri sermayelerini arttırmaya yönelik
yatırımları erkeklere oranla daha düşük düzeyde yapmalarına bağlanır (KSGM, 2000).
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlu yasalar çıkarmak
suretiyle, kadın istihdamını artırıcı, cinsiyet ayrımcılığını engelleyici ve Türk kadınının sosyal
ve ekonomik hayatta daha fazla rol ve sorumluluk sahibi olması konusunda çok önemli
gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, kadın işgücünden ekonomik kalkınma sürecinde
yeterince yararlanabildiğimiz söylenemez.
Türkiye’de kadınların işgücüne farklı bir ifadeyle kalkınmaya katılımda erkeklere
oranla daha geride olduğu ve yıllar itibariyle kadınların işgücüne katılım oranlarında da sürekli
bir düşüşün yaşandığı görülmektedir.
Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranları en yüksek oranı % 36,1 ile 1989 yılında
gerçekleşmiş 2005 yılında ise 23,3 oranıyla en düşük seviyesine ulaşmıştır. 1989 yılından
itibaren düşüş yaşayan kadın işgücü oranı 2007’den 2016’ya kadar yavaş yavaş artış göstererek
2016’da 31,6 oranına ulaşmıştır. Erkek işgücü oranında da yıllar içinde düşüşler gözlenmiştir;
ancak kadın işgücündeki gibi belli bir yıla kadar sürekli bir düşüş olmamış, yıllar içinde
dalgalanmalar gözlenmiştir. Oysa kadın işgücünde 2004 yılına kadar düşüş görülmüş ve 2005
yılıyla birlikte işgücü oranında artış yaşanmaya başlamıştır. Kadın ve erkek işgücü
oranlarındaki artış ve azalışın paralel hareket etmemesi farklı unsurların belirleyici olduğunu
da açıkça göstermektedir. Diğer bir ifade ile “nicel artışla birlikte nitel bir artışta yaşanmakta
mıdır, kadınların istihdam koşulları nasıldır” sorularına verilecek cevaplar kadın istihdam
oranları kadar önemlidir. KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) 2009 raporunda bu soruya
açıklık getirilmektedir. Kadın istihdamında gözlenen artışın esas olarak hizmetler sektöründeki
istihdam artışından kaynaklandığı, hatta nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanların sayısının
daha çok arttığı dolayısıyla artan kadın istihdamının niteliksiz işlerde olduğu söylenebilir
(KEİG, 2009).
Kadın istihdam oranlarının da işgücü oranına benzer bir değişim yaşadığı
görülmektedir. 1988 yılında % 30,6 olan istihdam oranı tıpkı işgücüne katılma oranı gibi en
yüksek oranını 1989 yılında % 32,7 ve en düşük oranını %20,07 ile 2005 yılında yaşamıştır.
Yine işgücüne katılma oranı gibi 2006’dan itibaren artma eğilimi göstererek 2016 yılında
%30,5 oranına ulaşmıştır.
Kadın ve erkekler olarak tüm işgücüne katılanlar içinde kadın işgücüne katılma payına
bakıldığında, 1988 yılında % 30,2 olan kadınların işgücü içindeki payı 1988-2016 yılları
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arasında düşüşler ve artışlar göstermiş ve 2016 yılında % 31,2 oranına ulaşmıştır. Erkeklerin
işgücü içindeki payı ise 1988-2016 yılları arasında düşüşler ve artışlar görülmüş ve 2016 yılında
68,8 oranına ulaşmıştır.
Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının kentlerde düşük olduğu görülecektir.
Ülke genelinde kadınların işgücüne katılma oranı zaten düşük bir seyir izlemektedir, ancak
kentteki oranlar daha düşüktür.
Ayrıca kadınların 2010 yılına kadar en çok tarım sektöründe, bu tarihten sonra ise
hizmetler sektöründe daha fazla istihdam edildiği görülmektedir. Tarım, sanayi ve hizmet
sektörleri karşılaştırıldığında kadınların 1988-2016 yılları arasında sürekli olarak en az sanayi
sektöründe istihdam edildiği göze çarpmaktadır.
Halen AB 27’de KİKO’nun ortalama % 63 olmasına mukabil, Türkiye’de halihazırda
% 31,6 olan KİKO’nın artırılmasının tam istihdam, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal
kalkınma amaçlarına ulaşılması için bir önkoşul olduğu ifade edilmekte, Onuncu Kalkınma
Planı (2014-2018) kadınların işgücüne katılma oranlarının plan dönemi sonunda %34,9
olmasını hedeflemektedir.

2. Literatür Taraması
Literatürde kadın istihdamı ve işgücü verimliliğine dair sınırlı sayıda çalışma
bulunmaktadır. Doğrudan aynı adı taşımamakla birlikte kadın istihdamının kapsandığı bazı
çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
Sundstrom 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.
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Jaumotte (2003) çalışmasında, kadının eğitiminin, genel işgücü piyasası koşullarının ve
kültürel tutumlarının kadın İKO’nun belirleyicileri olarak bulunmuştur.
Dayıoğlu ve Kırdar (2010) raporlarında, kadınların işgücüne katılımının temel
özelliklerini açıklamış ve bir dizi demografik ve ekonomik etkenin kadınların işgücüne katılımı
ile bağlantılarını irdelemiştir.
Kızılgol (2012)’un 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.
Er (2012), 1998-2008 döneminde 187 ülke için Panel Veri Analizi ile kadınların
İKO’nın ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisinin olduğunu saptamıştır.
Korkmaz ve Korkut (2012), kadının yıllar itibariyle eğitim, medeni durum ve yaş
gruplarına göre işgücüne katılımları üzerinde durarak, kadının istihdam edilmesinin önündeki
engelleri tartışmışlardır.
Bozkaya (2013), 1988-2012 donemi için Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını
belirleyen faktörleri VAR Analizi ile test ederek, kadınların işgücüne katılımını artırmaya
yönelik öneriler sunmuştur.
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.
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.
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.
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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.
Çatalbaş (2015), 2008-2013 dönemi için İBSS- 1 düzeyindeki 12 bölgeye ait veriler ile
panel veri analizi uygulamış ve Türkiye’deki kadınların işgücüne katılım oranını etkileyen
faktörlerin doğurganlık hızı, boşanma oranı, kayıt dışı istihdam, ekonomik kriz ve eğitim
olduğu sonucuna ulaşmıştır.
3. Veri Seti ve Yöntem
Yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalar değerlendirildiğinde kadınların işgücüne
katılım oranı ile imalat sanayi verimliliği arasında bir ilişki kurulabileceği anlaşılmaktadır.
Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (KİKO) Değişkeni Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
istihdam istatistiklerinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan diğer bir değişken ise İmalat
Sanayi Üretim Endeksi (İSÜE) değişkenidir. Bu endeksteki değişimlerin imalat sanayi üretim
verimliliğini ölçmesi için kullanılmış olup ifade T.C. Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım
Sistemi (EVDS) istatistiklerinden derlenmiştir. Her iki değişkende mevsimsel etkiler
araştırılmış ve seriler mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. Çalışmanın inceleme dönemi 20052015 dönemi çeyreklik verileri kapsamaktadır.
Çalışmanın uygulama kısmında, kadınların işgücüne katılım oranı ile imalat sanayi
verimliliği arasındaki ilişkinin niteliği, derinliği ve yönünün ne olduğunun belirlenmesi
amaçlanmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı
koentegrasyon testi ile incelenmektedir. Literatürde çeşitli koentegresyon testleri (tek denklem
ve sistem yaklaşımı) olmasına karşın serilerin aynı dereceden durağan olması durumunda en
yaygın olarak kullanılan koentegrasyon testi Johansen Koentegrasyon testidir.
Johansen (1988) ve Johansen-Juselius (1990) tarafından geliştirilmiş olan Johansen
koentegrasyon analizi aynı dereceden durağan olan serilerin denklem sistemi, sistem içindeki
her değişkenin düzey ve gecikmeli değerlerinin yer aldığı VAR analizine dayanmaktadır (Tarı
ve Yıldırım, 2009:100; Sims (1980) tarafından geliştirilen VAR modelleri, kesin bir biçimde
içsel ve dışsal değişken ayrımı yapmadan seçilen tüm değişkenleri birlikte ele alarak bir sistem
bütünlüğü içinde incelemektedir (Özgen ve Güloğlu, 2004:95).
İki değişkenli standart bir VAR modeli aşağıdaki gibidir;
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(1)

(2)
Yukarıdaki denklemlerde xt ve yt birbiriyle etkileşimli değişkenleri, p gecikme
uzunluklarını,

ise ortalaması sıfır, oto korelasyonsuz ve varyansları sabit, normal dağılıma

sahip rassal hata terimlerini ifade etmektedir (Çelik vd., 2013:172).
Seriler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edildikten sonra kısa dönemli bir ilişkinin
var olup olmadığı Granger nedensellik testiyle incelenebilir (Mucuk ve Alptekin, 2008:167).
Bu test aşağıdaki gibi bir VAR modelinin tahminine dayanmaktadır (Şentürk ve Dücan,
2014:73).

(3)

(4)
Burada α0 ve β0 parametreleri sabit terimleri ifade etmektedir. Nedensellik, yukarıdaki
eşitliklerin tahmin edilmesi ve aşağıdaki sıfır hipotezinin alternatif hipotez karşısında test
edilmesiyle belirlenebilir (Afzal ve Hussain, 2010:135).
(5)
(6)
Yukarıdaki eşitliklerin kullanılmasıyla üç çeşit nedensellik ilişkisi ortaya çıkabilir: Eğer
bj ya da dj istatistiki olarak anlamlıysa X’den Y’ye ya da Y’den X’e doğru tek yönlü nedensellik
vardır. Eğer hem bj hem de dj istatistiki olarak anlamlıysa iki yönlü nedensellik vardır. Eğer
hem bj hem de dj istatistiki olarak anlamlı değilse X ve Y birbirinin nedeni değildir sonucuna
ulaşılır (Afzal ve Hussain, 2010:135).
4. Uygulama Sonuçları
Zaman serisi ekonometrisi yaklaşımında ele alınan modellerde değişkenlerin durağan
olduğu varsayılır. Bu, etkin ve tutarlı tahminler için gerekli bir varsayımdır (Kara vd., 2012:
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84). Kadınların işgücüne katılım oranı ile imalat sanayi verimliliği arasında bir ilişki
belirlenmeden önce serilerin durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. Kullanılacak
değişkenlerin durağanlık durumlarının incelenmesi için ADF birim kök testi kullanılmış olup
test sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

KİKO
İSÜE
Anlamlılık
Düzeyi

ADF- t istatistiği

ADF- t istatistiği

Durağanlık

(Düzey)

(Birinci Fark)

Dereceleri

0.692677

-3.146487

(8)

(3)

-0.227054

-3.325769

(5)

(4)

1%

-3.610453

-3.610453

5%

-2.938987

-2.938987

10%

-2.607932

-2.607932

I(1)

I(1)

Parantez içindeki değerler AIC’ye göre belirlenen optimal gecikme uzunluklarıdır. Değişkenler
sabit terim içermektedir. Değişkenler trend içermediğinden trendli sonuçlara tabloda yer
verilmemiştir.

Tablo 1’de görüldüğü üzere KİKO ve İSÜE değişkenleri düzeyde durağan olmadığı
ancak birinci farkının durağan olduğu görülmektedir. Yani KİKO ve İSÜE değişkenleri I(1)’dir.
Değişkenler aynı dereceden durağan olduklarından seriler arasındaki ilişkiyi belirlemek
için Johansen koentegrasyon metodolojisi kullanılmıştır. VAR modelinin tahmin edilebilmesi
için önce modelin optimal gecikme uzunluğunun 5 olduğuna karar verilmiştir. 5 gecikmeli
VAR modeli tahmin edilerek değişkenler arasındaki koentegrasyon ilişkisi Johensen
koentegrasyon testi ile araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Tablo 2. Johansen Koentegrasyon Testi Sonuçları
Kısıtlanmamış CointegrationRank Test (Trace)
Hipotez
KİKO, İSÜE

Özdeğer

Trace (İz)İstatistiği 0.05 Kritik Değer Mac Kinnon Olasılık
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r≤0

0.395914

25.00193

18.39771

0.0052

r≤1

0.087206

3.832300

3.841466

0.5030

Tablo 2 incelendiğinde modelde trace (iz) istatistik değeri kritik değerden (25.00193 >
18.39771) büyük olduğundan değişkenler arasında bir koentegre edici vektör bulunmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre %5 anlamlılık düzeyinde kadınların istihdama katılım oranı ile
imalat sanayi üretim verimliliği arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu görülmektedir.
Seriler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edildikten sonra kısa dönemli ilişkiyi
incelemek için Granger nedensellik analizine başvurulmuştur. Tablo 3’de Granger nedensellik
analizi sonuçları gösterilmektedir.

Tablo 3. Granger Nedensellik Analizi Sonuçları
Granger Nedensellik Testi
Nedenselliğin Yönü

Gözl
em

İmalat Sanayi Verimliliği, Kadın İstihdamına Katılım
Oranının Nedeni Değildir
Kadın İstihdamına Katılım Oranı, İmalat Sanayi
Verimliliğinin Nedeni Değildir

F
İstatisti
ği
14.6551

42
10.6154

Olası
lık

Karar

0.000 Reddedil
0

miştir

0.000 Reddedil
2

miştir

Tablo 3’deki sonuçlar incelendiğinde kadınların istihdama katılım oranı ile imalat
sanayi verimlilik endeksi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Diğer bir
ifadeyle kadınların istihdama katılım oranı imalat sanayi verimliliğini etkilemektedir.
Kadınların istihdama katılım oranına verilen bir standart hatalık şoka karşın imalat sanayi
verimliliğinin verdiği tepkiyi belirlemek üzere etki–tepki fonksiyonları kullanılmıştır. Etkitepki analizlerine ilişkin sonuçlar aşağıda Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Etki-Tepki Analiz Sonuçları
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Kadınların İstihdama Katılma Oranındaki bir değişmeye İmalat sanayinin verdiği tepki
incelendiğinde, Kadınların İstihdama Katılma Oranındaki bir birimlik şoka İmalat sanayinin
verdiği tepki etkisini birinci çeyrekten itibaren pozitif yönlü olarak göstermektedir. Ayrıca
ikinci çeyrekten itibaren etkiler azalsa da imalat sanayi üzerinde pozitif bir etkinin kalıcı
olduğunu söylemek mümkündür. Etki-Tepki analizinden sonra varyans ayrıştırmasına ilişkin
sonuçlar Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4. Varyans Ayrıştırma Sonuçları
İmalat Sanayi Verimlilik Endeksi İçin Varyans Ayrıştırması
Period

Standart Hata

KİKO

İSÜE

1

5.440308

0.792859

99.20714

2

6.260437

24.90828

75.09172

3

6.770839

31.98614

68.01386

4

7.274166

38.23031

61.76969

5

7.737323

43.61546

56.38454

6

8.166953

47.78692

52.21308

7

8.571814

51.23968

48.76032

8

8.953996

54.12046

45.87954

9

9.316290

56.54718

43.45282

10

9.660997

58.61908

41.38092

Varyans ayrıştırma tablosu incelendiğinde imalat sanayi üretim endeksi değişkeninin
varyansının önemli bir kısmı kendisi tarafından açıklanmaktadır. Ancak Kadınların işgücüne
katılım oranının imalat sanayi verimliliği üzerindeki etkisi ikinci çeyrekte % 24 iken 7. çeyrekte
bu oran % 50’lere yaklaşmaktadır.
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Sonuç
Çalışmada, 2005-2015 dönemi için kadınların işgücüne katılım oranı ile imalat sanayi
verimliliği arasındaki ilişkinin niteliği, derinliği ve yönünün ne olduğunun belirlenmesi ile
kadın istihdamı ile işgücü verimliliği ve imalat sanayi büyüme hızı arasındaki ilişkinin Türkiye
ekonomisi özelinde incelenmesini amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatürde konuyla ilgili yapılmış
mikro ve makro düzeydeki çalışmalardan hareketle sayılan değişkenlerin aynı anda
değerlendirilmesi bakımından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kadın istihdamının toplam istihdam içeresindeki oranı ile işgücü verimliliği arasındaki
ilişkiyi tespit edebilmek için Johansen Eşbütünleşme Metodolojisi (VAR) ve Granger
Nedensellik Analiz yöntemleri benimsenmiştir. Çalışmada ikincil veri tabanı ve 2005-2015
dönemi çeyreklik veri seti kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak kadın istihdam
oranı ile işgücü verimliliği arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuçlardan ve uygulamalı literatürden hareketle, kadın istihdamının toplam istihdam
içeresindeki payının arttırılması gerektiği, hükümetin kadın istihdamını arttırıcı politik
argümanlar geliştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu sonuç bağlamında 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, kayıtışı ve ücretsiz
aile işçisi olarak istihdam edilen kadınların sosyal güvencelerinin sağlanması gerekmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamı sayısal ve oransal olarak erkeklere göre
düşüktür. Toplumun kadın ve erkeğe çizdiği rollerdeki farklılıklar işgücü piyasasını da
etkilemektedir. Dolayısıyla kadın istihdamı erkeklere göre daha düşük kalmaktadır. Sonuç
olarak kadın istihdamını artırmak için ilk olarak ataerkil toplum yapısının ve kapitalist sistemin
eklemlenmesiyle kadınları her alanda olduğu gibi istihdam alanında da engelleyen düşünce
yapısını değiştirmek gerekmektedir.
Son olarak Türkiye için kadın istihdamını yükseltme hedeflerinin, sadece ekonomik
yönüyle değil, bu sürece hangi toplumsal değişimlerin eşlik edeceğinin de irdelenerek
belirlenmesi gerekmektedir. Büyüme için kadın işgücünün veriminden yararlanmalı, kadının
işgücü piyasasında yer almasının önündeki sorunları çözücü politikalar uygulanmalıdır. Bu
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zaten çalışmak ve yükselmek isteyen kadının istediği zaman işgücü piyasasına girmesine imkân
verecek ve kadının işgücü piyasasında rekabet edebilmesini sağlayacaktır.

1856

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

Kaynakça
Afzal, M.,Hussain, I. (2010),” Export-Led Growth Hypothesis: Evidence from
Pakistan”,Journal of Quantitative Economics, 8(1), 130-147.
Çelik, İ., Kaya, M., Tunç, H. (2013), “Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Açısından
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Eş hareketlilik: Brezilya-Türkiye Üzerine Bir
Uygulama”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1),
167-180.
Darity W.A. ve Mason, P.L. (1998), “Evidence on Discrimination in Employment:
Codes of Color, Codes of Gender”, The Journal of Economic Perspectives, 12,2,63-90.
Dedeoğlu S.(2000), “Toplum ve Bilim: Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye’de
Aile ve Kadın Emeği”. Birikim Dergisi, 142-160.
Gabriel P.E. and Schmitz, S. (2007), Gender Differences in Occupational Distributions
among Workers. Monthly Labor Review, 130;6,19 – 24.
Habib, Z. (2000),”Through The Brick Wall and The Glass Ceiling: Women in The Civil
Services in Bangladesh”, Gender, Work and Organization, 7(3), 197-209.
Iyer, A. and Ryan, M.K. (2009), “Why Do Men and Women Challenge Gender
Discrimination in the Workplace? The Role of Group Status and In-group Identification in
Predicting Pathways to Collective Action”, Journal of Social Issues, 65, 4, 791 – 814.
Johansen S., Juselius, K. (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on
Cointegration– with Applications to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, Vol. 52, No. 2, pp. 169–210.
Kara, O., Çömlekçi, İ., Kaya, V. (2012), “Turizm Gelirlerinin Çeşitli Makro ekonomik
Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği (1992-2011)”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 8(1), 75-100.
Karpat Çatalbaş, G. (2015), “Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin
Belirlenmesi: Panel Veri Yaklaşımı" KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 249-280.

1857

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

KEİG, (2009), Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı Sorun Alanları ve Politika
Önerileri II, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi, s.13.
Kelsey, C.L. (2015), “Gender Inequality: Empowering Women”, Journal of Legal Issues
and Cases in Business 3; January, 1 – 7.
Kızılgöl, Ö.A. (2012), “Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik
Bir Analiz”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 92.
Korkmaz, A.-Korkut, G. (2012). “Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımının
Belirleyicileri/The Determinants of Female Partıcıpatıon To Labour Force In Turkey”.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 45-46.
KSGM. (2000), “Kadın İstihdamı İçin Yeni Perspektifler ve Kadın İşgücü” Ankara,
sa.7-8.
KSGM – Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2008), Politika Dokümanı. Kadın ve
Ekonomi.

http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/ekonomi.pdf

Erişim tarihi: 25.05.2016
Mucuk, M., Alptekin, V. (2008), “Türkiye’de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:
VAR Analizi (1975-2006)”,Maliye Dergisi, (155), 159-174.
Özgen, F. B., Güloğlu, B. (2004), “Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR
Tekniğiyle Analizi”,METU Studies in Development, 31(1), 93-114.
Ozturk, M. ve Cetin, B. I. (2009), “Dunyada ve Turkiye’de Yoksulluk ve Kadınlar”,
Journal of Yasar University, 3(11), 2661-2698.
Reich, M., D.M. Gordon and R.C. Edwards (1973). “A Theory of Labour Market
Segmentation”. The American Economic Review. Vol. 63. No. 2, p. 359-365.
Sims, C.A. (1980): Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48, 1-48
Sink, D. S. (1985). Productivity Management: Planning, Measurement and Evaluation,
Control, And İmprovement. New York: Wiley.
Şentürk, M., Dücan, E. (2014), “Türkiye’de Döviz Kuru-Faiz Oranı ve Borsa Getirisi
İlişkisi: Ampirik Bir Analiz”, Business and Economics Research Journal, 5(3), 67-80,

1858

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloadsmanager/upload/BERJ5(3)14Article4pp.67-80.pdf,(13.10.2014).
Tarı, R., Yıldırım, D. Ç. (2009), “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye
İçin Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve
Ekonomi Dergisi, 16(2), 95-105.
Yarıkkaya, P. A. (2009), “Turkiye’deki Kadınların Calışma Hayatındaki Yeri”,
Tekgıdaİş

Sendikası,

http://www.tekgida.org.tr/Faaliyetler/Kadin-Burosu,

Erişim

Tarihi:16.05.2016
Yıldırım, K. ve Doğrul, G. (2008), “Çalışmak ya da Çalışmamak: Türkiye'de Kentsel
Alanlarda Yaşayan Kadınların İşgücüne Katılmama Kararlarının Olası Belirleyicileri”.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 242.

1859

