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TÜİK tarafından son açıklanan istihdam rakamlarına göre, Türkiye'de Haziran ayında işsizlik
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan gerileyerek, %9.2 olarak gerçekleşmiştir.
İşsizlik oranı, Mayıs ayına göre ise 0.2 puanlık bir gerileme yakalamıştır. Çalışma çağındaki
nüfusta meydana gelen artış ise sürmektedir. Buna göre çalışma çağındaki nüfus, bir önceki
yılın aynı ayına göre yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 53 milyon 539 bin kişiye ulaşmıştır. Yine
bu rakamın içinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık
artışla, %51.2 olarak gerçekleşmiştir. Gençlerde işsizlik ise ; %19.1’den, son bir yıllık sürede,
%18’e gerilemiş olsa da; bunun sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekmektedir.
Kadın istihdamında önemli bir geliĢme kaydedilemiyor. . .
OKFRAM olarak, yaptığımız işsizlik analizlerinde,
Çalışabilir çağdaki
Kadınların
Türkiye’de kadın istihdamının küresel karşılaştırmada
kadın nüfusunun;
İstihdama
oldukça geride olduğunu her zaman vurgulamaktayız.
ev işleri nedeniyle
Yıl
Katılım
Kadın istatistikleri, kadının Türkiye’de iş hayatından
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oldukça küçük bir pay aldığı ve bu payı da genellikle
katılmama oranı*
(%)
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vasıfsız işçi konumunda yakalayabildiğini ortaya
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koymaktadır. Türkiye’de çalışabilir çağdaki nüfusun 2004
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toplamı olan yaklaşık 53.5 milyon kişinin sadece 2005
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%50’sini teşkil eden, 27.4 milyon kişi işgücüne 2006
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katılmaktadır. İşgücüne dahil olmayan 26.10 milyonluk
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nüfusun, %44’ne denk gelen 11.5 milyonu ev işleriyle
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meşgul olan kadın nüfusundan oluşmaktadır. Kadının 2010
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işgücüne katılım oranının düşük olması; Türkiye gibi 2011
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gelişmekte olan ülkeler için uzun yıllardır toplumsal bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK’in 2004 yılından beri yayınladığı veriler
incelendiğinde; çalışabilir çağdaki kadın nüfusunun, ev işleriyle meşgul olmak zorunda
olduğundan işgücüne katılamama oranı; 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla %70 ve %67
olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 yılından itibaren bu oran gerilemiş olsa da; 2011 yılında
bile %44 ile halen yüksek seyretmektedir. Kadının istihdama katılım oranı ise, son 8 yılda
önemli bir artış kaydedememiştir. Küresel rakamlar incelendiğinde, kadınların iĢgücüne
katılım oranı Hollanda ve Çin’de %74, Ġngiltere, Rusya ve ABD’de %69, Ġspanya,
Japonya ve Belçika’da ortalama %62 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye; %29’luk pay ile
Hindistan (%35), Mısır (%23) ve Suudi Arabistan (%22) ile son sıraları paylaĢmaktadır.
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Küresel ekonomilerde iĢsizlik . . .
Türkiye’nin karşılaştırıldığı Güney Afrika’da işsizlik oranı %25 düzeyinde seyrederken,
Brezilya’da bu oran %6.5 seviyesinde gerçekleşmektedir. Yine gelişmekte olan ülke
grubundaki Macaristan’da işsizlik, %11.6 seviyesindedir. 2010 yılı gerçekleşen değerler; ülke
grupları bazında incelendiğinde;AB-25 ülkeleri ortalaması %9.8, OECD ortalaması %8.4,
Balkan ülkeleri ortalaması %11.5 ve gelişmekte olan ülkeler ortalaması %7.9 olarak
gözlenmektedir.

ĠĢsizlikteki iyileĢme sürebilir…
Son açıklanan büyüme rakamlarının, işsizlik oranlarına da yansıdığı görülmektedir. Ancak
küresel krizin halen devam etmesi ve dış pazarlarda yaşanan darboğaz nedeniyle; ihracata
değil iç tüketime dayalı bir büyüme karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de güçlü yapıdaki
bankacılık sektörünün dış piyasalarda olumlu yansıması ve hazine kağıtlarına olan ilgi,
ülkeye kaynak girişinin sürmesine neden olmaktadır. Piyasadaki likidite, krediye
dönüştürüldüğü müddetçe; reel sektörün istihdam yaratma gücü artacaktır. Global ölçekte bir
sorun olan işsizlik oranlarında mevsimsel etkilerle, toparlanmanın yaz aylarında sürmesi beklenmelidir.
Ancak üçüncü çeyrekten itibaren işsizlikte sınırlı gerileme yaşanacaktır.
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