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ÖZET 

Yapılan bu çalışmada Atatürk döneminde kadın istihdamındaki 

gelişmeleri analiz edilmiştir. Bununla birlikte Atatürk dönemindeki 

ekonomik gelişmeler ele alınmıştır. Çalışma sonucunda Atatürk döne-

minde bütün sektörler itibari ile kadın istihdamında önemli derecede 

artışların ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Kadın bu dönemde çalışma 

hayatında daha etkin bir şekilde rol alarak, ekonomik ve sosyal geliş-

meye önemli katkılar sağladığı ortaya çıkan bir diğer sonuçtur.  
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF DEVELOPMENTS IN 

WOMEN'S EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET IN 

ATATURK PERIOD 

ABSTRACT 

In this study, developments in women's employment in the period 

of Ataturk were analyzed. In addition, economic developments during 

the Ataturk period were discussed. As a result of the study, it has been 

determined that there has been a significant increase in women's emp-

loyment in all sectors during the Atatürk period. It is another result 

that women have contributed to economic and social development by 

taking a more active role in working life in this period. 
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GİRİŞ 

Her toplumda kadına verilen değer, toplumun içinde bulunduğu 

sosyal ve ekonomik yapıya göre farklılık göstermektedir. Kadın üst-

lenmiş olduğu görev ve sorumluluklarla hem aile için hem de toplum 

için gelişmenin en önemli aktörüdür. Bununla birlikte, çalışma haya-

tında kadının yeri Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar gi-

derek artan derecede önem kazanmaktadır. Kadın istihdamındaki ge-

lişmeler toplumun kadına verdiği değerin bir sonucu olduğundan, 

toplumların gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte-

dir.  

Çalışma hayatında kadına duyulan ihtiyaç her geçen gün önemli 

artışlar göstermektedir. Kadın işgücü, çalışma hayatında istediği mes-

leği seçebilmekte, istediği işe girebilmekte ve çalıştığı alanda da istediği 

yere kadar yükselebilmektedir. Kadının çalışma hayatında bugünkü 

elde etmiş olduğu hakların temelleri Atatürk Dönemi’nde kadın hak-

larında atılan önemli adımların birer sonucudur. Mustafa Kemal Ata-

türk’ün, kadına vermiş olduğu değeri, O’na ait şu sözlerden çıkarmak 

mümkündür. 

“Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli ve en ağır kadını olma-

lıdır. Ağır siklette değil, ahlakta ve fazilette ağır, vakarlı bir kadın olma-

lıdır. Türk kadınının vazifesi Türk’ü zihniyeti ile pazusu ile, azmi ile mu-

hafaza ve müdafaaya kudretli nesiller yetiştirmektir. Kadının en kıymetli 

vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, 

bu vazifenin önemi layıkıyla anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya 

azmetmiştir. Bugünün ihtiyaçlarından biri de kadınlarımızın her hususta 

yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı, kadınlarımızda alim ve fen 

bilgini olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim derecelerinden ge-

çeceklerdir. Sonra kadınlar, sosyal hayata erkeklerle beraber yürüyerek bir-

birinin yardımcısı olacaklardır”.  

Atatürk’ün bu sözlerinden anlaşıldığı gibi, kadının en kutsal gö-

revi analıktır. Kadın bu kutsal görevi yanında, ilimde ve fende bilgi 

sahibi olmalı, topluma katkılar sağlamalıdır. Bu yüzden kadının sosyal 

hayattaki gelişimi hiçbir nedenle engellenemez. Kadın, erkekler gibi 
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toplumda eğitimde, iş hayatında ve diğer etkinliklerde yerini almalı-

dır. Bunun gerçekleştirilebilmesi içinde, kadının iş hayatında karşılaş-

mış olduğu engellerin kaldırılması büyük önem taşımaktadır.  

Yapılacak olan bu çalışmada; Atatürk Dönemi’nde kadın istihda-

mındaki gelişmeler analiz edilecektir. Kadının çalışma hayatındaki 

yeri ve önemi ortaya konulacaktır. Çalışmanın temel amacı; Atatürk 

Dönemi’nde emek piyasasında kadın istihdamının yapısını sektörel 

bazda ele alıp incelemektir. Diğer bir amaç ise; adı geçen dönemde, 

kadının çalışma hayatına olan katkıları ortaya konularak, kadının eko-

nomik ve sosyal kalkınmadaki yerini tespit etmektir. Çalışmada yön-

tem; literatür taraması, istatistiki verilerin analizi ve değerlendirilmesi 

şeklinde gerçekleştirilecektir.  

1. İSTİHDAMLA İLGİLİ TEORİK ÇERÇEVE 

John Maynard Keynes’e göre; kapitalizmin iki temel sorun vardır. 

Bunlardan biri işsizlik, diğeri ise; gelir dağılımındaki aşırı eşitsizliktir. 

Bu iki temel sorun arasında bir bağlantı vardır. Çünkü: kapitalist eko-

nomilerde yaşayan insanların çoğu gelirlerini elde etmek amacıyla ça-

lışmak zorunda oldukları için, bir iş sahibi olmamaları daha düşük ge-

lir elde etmeleri anlamına gelir. Eğer ekonomilerde işsizlere iş sağla-

nabiliyorsa, eşitsizlik ve yoksulluk azalacaktır (Wray,2009: 2). Bu ne-

denle iş, insanların yaşamlarının önemli bir parçasıdır. İş arayan in-

sanlarla işçi arayan insanlar bu arayışlarını iş piyasasında gerçekleştir-

mektedirler. İş piyasasında da istihdam ve işsizlik önemli iki kavram-

dır.  

Ekonomistler, %4'lük işsizliği tam istihdam ya da buna yakın olarak 

adlandırmaktadırlar. Tam istihdam kavramının kökenleri teorik bir ka-

tegori olarak Keynes'in Genel Teorisi’ne dayandırılmaktadır. Genel 

Teori'nin yayınlanmasından önce, ekonomistler nadiren tam istihdam 

terimini kullanmışlardır. Sadece ekonomik reformcular çalışmala-

rında, zaman zaman modern anlamda tüm çalışanlar için tam istihdam 

sağlama politikasına atıfta bulunmak için bu terimi kullanmayı tercih 

etmişlerdir. (Harvey,2016). 
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Ekonomistlere göre tam istihdam, sıfır işsizlikle aynı değildir. 

Çünkü farklı işsizlik türleri vardır ve bazıları ekonomiler için kaçınıl-

mazdır. Hatta bu düşünceye göre; işleyen bir işgücü piyasası için işsiz-

lik bile gereklidir. Herhangi bir zamanda, endüstriler geliştikçe yeni 

işler ortaya çıkmakta ve bazı işler yok olmaktadır. Aynı zamanda eski 

işlerden yeni işlere geçiş her zaman sorunsuz olmamaktadır. Kayıp 

gelirlerin yerine geçmeleri için çoğu insan yeteneklerine uygun bir iş 

bulmak için zaman ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu gecikme nede-

niyle işgücünün belli bir yüzdesinin herhangi bir zamanda üretime 

katılmaması işsiz olarak sınıflandırılmasına neden olmaktadır. Diğer 

taraftan işsizlik türlerinden biri olan kalıcı işsizlik, işçilerin arzı ile ya-

pısal işsizlik olarak bilinen belli bir ücretteki emek talebi arasındaki 

uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır (Sablık, 2019). 

Ana akım iktisatta, gerçek tam istihdamın ne mümkün, ne de arzu 

edilebilir bir durum olduğu kabul edilmektedir. Ekonomideki oto-

masyon, dış kaynak kullanımı ve diğer yapısal değişimler nedeniyle 

piyasanın iş arayan herkes için iş yaratması mümkün değildir. Ekono-

miler için bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü piyasa başarısız oldu-

ğunda hükümet yeterli sayıda iş yaratmaya çalışsa bile, yüksek oranlı 

bir enflasyon sorunu ekonomiye daha fazla zarar verebilir. Bu nedenle 

ekonomistler, bazı NAIRU
1
'ların (hızlandırılmamış işsizlik enflasyonu) 

işsizlik düzeyinin umut edilebileceği en yüksek seviyedeki iş olduğunu 

düşünmektedir. Diğer taraftan para kullanan bir piyasa ekonomi-

sinde, işsizlik parasal bir olgudur; yani, ücret karşılığı çalışmaya hazır, 

istekli ve çalışabilecek insanlar var, ancak bu insanlara hiçbir ücret tek-

lifinin gitmediği durumdur. Parasal bir olgu olarak işsizlik, ekonomi-

nin canlı olup olmadığına bakılmaksızın var olan bir durum-

dur(Tcherneva, 2014: 2-3). 

 

1
 NAIRU kavramı ilk kez Modigliani ve Papademos (1975) tarafından enflasyonist ol-

mayan işsizlik oranı (Non-Inflationary Rate of Unemployment, NIRU) olarak adlan-

dırılmış ve daha sonra Tobin (1980) tarafından NAIRU olarak ifade edilmiştir. 

NAIRU istikrar ile uyumlu ve enflasyonu hızlandırmayan bir işsizlik oranını temsil 

etmektedir. NAIRU’nun önemi, politika yapıcıları için faydalı bir araç olmasından 

kaynaklanmaktadır (Temurlenk ve Başar, 71). 
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Diğer bir tanımlamaya göre tam istihdam; geniş bir şekilde iş ara-

yan insanların sayısı ile işçi arayan işverenlerin arasında sıkı bir eşleş-

menin olduğu bir durum olarak tanımlanmaktadır. Ekonomistlerin 

çoğu için, tam istihdam tanımı, işsizlik ve enflasyon arasındaki değiş 

tokuşa neden olmaktadır. Daha doğrusu, ekonomistler soruyu şu şe-

kilde çerçevelendirmektedir: istikrarlı enflasyonla tutarlı en düşük iş-

sizlik oranı nedir, bu oran “işsizliğin hızlanmayan enflasyon oranı” 

veya NAIRU olarak da bilinir. Ekonomistlerin çoğu için bu oran yüzde 

5 ila 5,5 aralığındadır (Bernstein, 2014: 2). 

Ekonomilerde tam istihdam istenilen bir durum olmasına rağmen 

bunu gerçekleştirmek pek mümkün olmamaktadır. Tam istihdamın 

sağlanamamasına bağlı olarak ekonomilerde istihdam eksiklikleri ve 

dolayısıyla işsizlik ortaya çıkmaktadır. İşsizlik ekonomilerde farklı se-

beplere dayalı olarak ortaya çıktığından çeşitli işsizlik türlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.  

İşsizlik türlerinden biri; friksiyonel işsizliktir. Friksiyonel işsizlik; 

ekonomide, işçiler ve işverenler tarafından yapılan geçici iş geçişlerin-

den veya tutarsız ve eksik bilgiye sahip işçiler ve işverenlerden kaynak-

lanan bir işsizlik türü olup her zaman mevcuttur. Örneğin, ilk kez iş 

arayan bir kişi, kendisi için uygun veya uygun işi olan şirketi bulmak 

için gereken kaynak ve verimden yoksun olabilir ve bunun sonucu 

olarak geçici olarak daha iyi ödeme yapan iş için geçici olarak başka 

işlerde çalışmaz. Friksiyonel işsizlik, ayrıca bir şirketin iş için yeterli nite-

likli bireylerin bulunmadığına inanmasından dolayı işe alım yapmak-

tan kaçınması durumudur. Bu işsizlik, potansiyel iş arayanları mevcut 

iş alanlarıyla hızla eşleştirerek azaltılabilir. Bu durumda bilgi paylaşımı 

ile gerçekleştirilir. Sosyal medya ve iş ilanı web siteleri aracılığıyla, iş 

arayan bireyler işe alınmak için daha hızlı bir geri dönüş yaşayabilir. 

Bu durum friksiyonel işsizlik seviyesini azaltır. Friksiyonel işsizlik, para-

sal genişlemeyle azalmayacak tek işsizlik türüdür. Aslında, parasal ge-

nişleme meydana gelirse, daha fazla iş fırsatları ortaya çıkar ve bu da 

potansiyel olarak işsizliğin artmasına neden olur. Ekonomi resesyona 

girdiğinde, friksiyonel işsizlik düşüş eğilimine girer. Bu, çalışanların 
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çalıştıkları işlerin yenilerini bulmak için mevcut konumlarını terk et-

mekten korkmalarının bir sonucudur. Friksiyonel işsizlik ekonomiye 

faydalıdır. Bireylerin daha iyi pozisyonlar aradıklarının bir gösterge-

sidir. Friksiyonel işsizlik, işçinin tercihine bağlı olabileceğinden, bu işsiz-

lik biçimi diğerleri kadar şiddetli değildir. Diğer taraftan, friksiyonel 

işsizlik, işletmelerde herhangi bir pozisyon için başvuran potansiyel 

olarak yüksek nitelikli aday seçimlerinin daha fazla olmasına neden 

olmaktadır (Kagan, 2017). 

Bununla birlikte friksiyonel işsizlik de dâhil olmak üzere üç farklı 

işsizlik türü tanımlanabilir. Gönüllü (İradi) işsizlik, insanların kendi is-

tekleri doğrultusunda işsiz kaldığı zamandır. Friksiyonel işsizlik; insan-

lar işler arasında iş değiştirmeleri yaşarken, iş eğitimi alırken veya bu-

lundukları yerden başka yere taşınırken gerçekleşir. Gayri iradi (İstem-

siz) işsizlik, insanların iş bulmak için ciddi çaba harcadıkları, ancak ba-

şarısız oldukları durumdur. İlke olarak, ilk iki işsizlik türü nispeten iyi 

huyludur. İşsizlik, ancak gayri iradi olduğunda hem ekonomik hem 

de toplumsal anlamda ciddi bir sorun haline gelmektedir. Ancak işsiz-

likle ilgili bu üç kategori arasındaki farklar her zaman belirgin değildir 

(Pollin, 2008: 3-4). 

Bir diğer işsizlik türü yapısal işsizliktir. Yapısal işsizlik; mevcut işler 

ve işçiler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. İşçi hareket-

liliği, iş hareketliliği ve segmentler arasındaki ücret pazarlık maliyet-

leri yapısal işsizliğe neden olmaktadır. Yapısal işsizliğin çoğu, büyük 

ancak yine de işsizlik sonuçlarına çok az katkıda bulunan ücret pazar-

lık maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Yapısal işsizlik, genel işsizlik ka-

dar döngüseldir ve hem mevcut hem de önceki durgunluklarda kalıcı 

değildir ((Daniels, Kestner ve Lupica, 2017: 3-4). Yapısal işsizliği kav-

ramsallaştırırken iki ana yaklaşım öne çıkmaktadır. Birincisi yapısal iş-

sizliği sabit tutan, ikincisi değişken olarak gören ve yoğun olarak mak-

roekonomik bir işsizlik teorisine dayandığı inancı yaklaşımıdır. Yapı-

sal işsizliğinin sabit olduğu görüşünü benimseyenler; uzun vadede 

enflasyon ve işsizlik arasında denge olduğunu kabul etmektedirler. 
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Kısa vadede, döngüsel değişiklikler işsizliği artırır veya azaltır ve enf-

lasyon oranları dengeye geri dönmesi için ayarlanır. Denge fikri mak-

roekonomik teoride sıklıkla faydalı olsa da, en uygun bulunan yapısal 

işsizliğin ikinci anlayışıdır. Bu görüş yapısal işsizliğin değişken oldu-

ğunu ve anlamlı bir değişikliğe maruz kaldığını savunmaktadır. Ancak 

bu yaklaşım içinde fikir farklılıkları bulunmaktadır. En belirgin olanı 

yapısal işsizliğin becerinin arz ve talep arasındaki uyumsuzluk olarak 

gören yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre yapısal işsizlik bazen çalışma ça-

ğındaki nüfusun ve işsizlerin eğitim oranlarındaki değişim, endüstri-

ler arasındaki hareketlilik ve işsizlik dönemlerinde iş arayanların be-

cerilerinin aşınmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka grup 

ise bu tür yapısal işsizliği ekonomik ve nüfus demografisi açısından 

değerlendirmektedir. Örneğin, işgücünün yaşı ve yeri, değişen tekno-

lojiler ve eğitim oranları, ekonomik yapıdaki değişiklikler işsizlik oran-

larını diğer faktörler arasında etkiler. Yaygın olarak kullanılan yapısal 

işsizlik anlayışı bu olarak kabul edilmektedir (Daniels, Kestner ve Lu-

pica, 2017: 3-4).  

Teknolojik işsizlik kavramı ise, ekonomistlerin ve ekonomik taraflar 

arasındaki ivmesini yeniden kazanmaktadır. Oxford Ekonomi Söz-

lüğü, teknolojik işsizliği teknik ilerleme nedeniyle işsizlik şeklinde ta-

nımlamaktadır. Bu işsizlik, genellikle hizmetleri yerine getiren işçiler 

yerine makineleri kullanarak, üretim yöntemlerinde yapılan değişik-

likler nedeniyle becerileri az olan belirli işçi tipleri için geçerlidir. Tek-

nolojik işsizlik iki ayrı olgu ortaya koyar: teknolojik gelişme ve işsizlik. 

Teknolojik işsizlik, ekonomik sistemin farklı seviyelerinde incelenebi-

lir: bireysel aktörler, şirketler, üretken sektörler, ülkeler veya küresel 

ekonomi düzeyinde (Campa, 2018: 58). 

Hava koşullarındaki mevsimsel dalgalanmalar, işsizlikte de mev-

simsel dalgalanmalara neden olmaktadır. Dini ve milli bayramlar ile 

okul dönemi gibi diğer şeyler de istihdamda mevsimsel dalgalanma-

lara yol açmaktadır, ancak en temel belirleyici faktör mevsim değişik-

liklerine bağlı olarak hava koşullarındaki değişimlerdir. Sıfırın altın-

daki sıcaklıkların varlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle kışın sert hava 
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kaçınılmaz olarak ekonomik aktiviteye müdahale etmektedir. Örneğin 

balıkçılık tehlikeli buzlu sularda mümkün değildir. İnşaat sektöründe, 

soğuk havalarda temel kazmak ve çimento dökmek zor olduğundan 

kışın çok daha maliyetli olabilir. Öte yandan, tomruk gibi bazı endüst-

rilerde, kışın ağaç kesmek için ağır ekipman bulundurmak daha kolay 

olabilir. Bununla birlikte, dengede gerçekleşen istihdam genellikle kış 

aylarında yaz aylarından daha düşüktür. İşte bu şekilde hava değişik-

liklerine bağlı olarak mevsimsel dalgalanmalardan dolayı ortaya çıkan 

işsizlik türüne mevsimsel işsizlik denir(Grady ve Kapsalis, 2002: 3). 

2. EMEK PİYASASINDA KADIN İSTİHDAMI 

Kadın istihdamı hakkındaki literatür, arz tarafındaki perspektifi, 

hanelerin kadın üyelerinin işgücü piyasasına katılma kararını etkile-

yen faktörleri vurgulamaktadır. Metodoloji ve kadınların işgücüne ka-

tılımını etkileyen farklı faktörlerin seçimi açısından, araştırmacılar, ka-

dınların işgücü arzındaki ekonometrik analizlerine, bir dizi sosyo-de-

mografik ve hanehalkına özgü değişkenleri dahil etmişlerdir (Raihan 

ve Bidisha, 2018: 4). Bir kadının çalışma kararı, sosyal normlar, eğitim 

durumu, doğurganlık oranı, evde bakım, diğer hizmetlere erişim ve 

fırsatların bulunmasını içeren karmaşık bir konudur. Ekonomideki çe-

şitli arz ve talep faktörlerini analiz ederek kadınların işgücüne katılı-

mının itici güçlerini açıklamayı amaçlayan hızla büyüyen bir literatür 

vardır. Bu literatürdeki çalışmaların çoğu, kadınların zaman içindeki 

istihdamındaki eğilimi ve bunun potansiyel olarak açıklayıcı faktörler-

deki değişikliklerle nasıl ilişkili olduğunu incelemek için tekrarlanan 

mikro seviye kesit verilerini analiz eder (Sarkar, Sahoo ve Klasen, 

2017: 2-3). 

Kadınlar herhangi bir ülkenin toplam nüfusun yarısını oluşturur. 

Bununla birlikte, çoğu ülkede, kadınlar erkeklerden, niceliksel olarak, 

işgücüne katılımda ve niteliksel olarak, eğitim başarısı ve becerile-

rinde, kaydedilen üretimin değerine daha az katkıda bulunur. Kadın 

emeğinin yetersiz kullanımı, ekonomik refah ve büyüme için belirgin 

sonuçlara sahiptir. Hem ekonomik hem de ekonomik olmayan birçok 
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faktör bu duruma bağlıdır. Özellikle kadınların işgücüne katılımı, sos-

yal çevreye, erkekler için olduğundan daha fazla bağımlı görünmek-

tedir. Bu bağımlılık, işgücü piyasasındaki kadın davranışları ile ücret 

ve gelir gibi ekonomik değişkenler arasındaki gözlemlenen ilişkiyi bu-

lanıklaştırmaktadır (Psacharopoulos ve Tzannatos, 1989: 188). Geliş-

mekte olan ülkelerin çoğunda son zamanlarda görülen iki önemli eği-

lim, kadın işgücüne katılımın artması ve okul kayıtlarındaki cinsiyet 

farklarının kapatılmasıdır. Ortaya çıkan temel tema, iki fenomen ara-

sındaki ilişkidir: eğitimdeki artış, daha fazla kadının işgücüne girme-

sine neden olduğu için, artan işgücü piyasası fırsatları, kadın eğiti-

minde de artışlara neden olmuştur (Heath R. ve Jayachandran, S., 

2017:3). 

Eşit mesleki bilgi birikimine rağmen, kadınlar genellikle kariyer 

yapma konusunda erkeklerden daha az şansa sahiptirler. Son yüzyıl-

larda kadınlarda gelişmiş ülkelerde yönetim pozisyonu artmış olma-

sına rağmen, bu değişimin yüksek pozisyonlar alanında bir etkisi ol-

mamıştır. Üst yönetici pozisyonundaki kadın sayısı hala çok düşüktür. 

Rekabetçi, güçlü fikirli ve kendine güvenen kadın çalışanlar, ilerleme 

konusunda daha iyi şanslara sahiptirler. Daha fazla çocuğu olan ka-

dınların istihdamı yarı zamanlı işlerin sunulması ve yaygınlaştırılması 

ile desteklenmesi gerektiği vurgulanmış olmasına rağmen, şu anda 

pek çok sektörde mevcut değildir. Kreşler kurulması desteklenmeli, 

yerel kreş ve anaokullarını işletmek için işverenlere destek verilmelidir 

(Bella, 2019). 

Beşeri sermaye teorileri, becerilerdeki artışın, kadınların daha 

yüksek ücretler elde etmek için daha fazla fırsat sağlayacağını ve bu-

nun da kadınların işgücüne katılımını artıracağını ileri sürmektedir. 

Çoğu gelişmiş ülkede, eğitim seviyesindeki artışlar kadınların işgü-

cüne katılımında artışa neden olmaktadır. Ancak, düşük ve orta gelirli 

ülkelerde bu durum genellikle oldukça farklıdır. Kadınların işgücüne 

katılımındaki artış, eğitim arttıkça, diğer aile gelirlerinin gelir etkisine 

bağlı olarak biraz azalabilir. Daha eğitimli kadınların daha fazla geliri 

olan eğitimli erkeklerle evlenmesi muhtemeldir. Aile gelirinin yüksek 
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olması, kadınları çalışmak için daha az teşvik etmektedir (Chatterjee, 

Desai ve Vanneman, 2018: 858-859). Kadınların küresel işgücü piya-

sasına katılımlarının son iki yüzyıl boyunca önemli ölçüde arttığı gö-

rülmektedir. Ancak, kadın ve erkek katılım oranları arasındaki fark 

devam etmekte ve kadınlar ücretli çalışmaya tam olarak katılmakta 

zorluk çekmeye devam etmektedir. Bu tür zorluklar, iş piyasasına ka-

tılım ve kabul sürecine nüfuz eden sosyal, kültürel ve ekonomik fak-

törleri içermektedir. Eş zamanlı olarak, erkekler, işgücü piyasasında 

daha rahat hareket edebiliyor ve çoğu sektörde daha aktif olarak istih-

dam edilebiliyor (Hasani, 2015: 2). 

Küresel olarak, 15 yaş ve üstü kadın ve erkekler için işgücüne ka-

tılım oranı, uzun süreli düşüşünü sürdürmekte; son on yılda yüzde 

1,4 puan düşerek, 2018'de yüzde 61,8 olarak gerçekleşmiştir. Kadın-

ların katılım oranındaki düşüş erkeklerinkinden daha yavaştır. bu du-

rum cinsiyet farkının hafifçe daralmasına neden olmuştur. İşgücüne 

katılımda ortaya çıkan bu eğilimler, yaşam boyunca, hem gençler ara-

sında eğitime katılımdaki değişikliklerden hem de ölçeğin diğer ucun-

daki yaşlı işçilerin emeklilik seçimlerindeki değişikliklerden kaynakla-

nan farklı nedenlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, önemli bir 

nokta, dünya genelinde ortalama olarak, kadınların işgücü piyasasına 

katılma ihtimalinin erkeklerden daha az olmasıdır. 2018'de yüzde 48,5 

olan kadınların küresel işgücüne katılım oranı erkeklerin yüzde 26,5 

puan altındadır 1990'dan bu yana, bu fark yüzde 2 azalarak 2009 yı-

lına kadar olan düşüşün toplamı kadar azaldı. 2009'dan bu yana ya-

vaşlayan iyileşme oranının 2018 döneminde durması ve muhtemelen 

tersine dönmesi, son on yılda elde edilen işgücü piyasasına erişimde 

cinsiyet eşitliğindeki nispeten küçük gelişmeleri potansiyel olarak 

olumsuz etkilemiştir. Bu küresel eğilimin altında, kadınların farklı ge-

lişim aşamalarındaki ülkeler arasında işgücü piyasasına erişimleri ko-

nusunda önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Kadınlar ve erkek-

ler arasındaki katılım oranlarındaki fark, gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkelerde daralmaktadır, ancak 2018'de 30,5 puan olan ve 2009'dan 

bu yana 0,5 puan olan gelişmekte olan ülkelerde genişlemeye devam 

etmektedir (ILO, 2018:5). 
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3. ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI 

Osmanlı Devleti’nin siyasi anlamda, devamı niteliğinde olmayan 

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir dönüşüm olarak ortaya çıkmış olma-

sına rağmen, yeni Cumhuriyet, uyguladığı ekonomi politikaları ve 

resmi iktisat görüşleri bakımından, Osmanlı Devleti’nin kendisine bı-

rakmış olduğu mirası taşır. Dönemin yöneticileri siyasal bağımsızlığın 

olması için iktisadi bağımsızlığın mutlaka olması gerektiği düşüncesini 

taşımışlardır. Bu düşünceye bağlı olarak uygulanmak istenen iktisat 

politikası temelde iki görüşün etkisi altında kalmıştır (Vural, 

1999:134). Bu görüşlerden birincisi serbest ticaret, ikinci ise; milli ik-

tisat okuludur. Serbest ticaret görüşü; tarımsal ürünlerin ihracatına 

dayalı olarak uzmanlaşmayı, sanayii teşvik etmek amacıyla yabancı ser-

maye önündeki engellerin kaldırılmasını ve piyasalara devletin müda-

hale etmemesi gerektiğini savunmaktadır. Milli iktisat okulu; kalkın-

manın ve sanayileşmenin temelinde Batı ülkeleri gibi sanayileşmekten 

geçtiğini savunduğu için, korumacı politikalarla milli bir sermaye gru-

bunun oluşturulması gerektiğini vurgulamaktadır (Boratav, 2005:40).  

Büyük bir dünya savaşından çıkılmış olmasından dolayı Cumhu-

riyet’in ilk yıllarında ülkedeki ekonomik ve sosyal dengelerin bozul-

duğu görülmektedir. Savaştan çıkılmış olmasına bağlı olarak ülkede 

erkek nüfusu kadın nüfusundan daha azdır. Ülkede sağlık koşulları-

nın elverişli olmamasının sonucu olarak birçok salgın hastalık ortaya 

çıkmış ve halkın birçoğu hayatını kaybetmiştir (Yenal, 2017: 47). 

1923-1938 yılları boyunca Atatürk uyguladığı politikalarda içinde 

bulunduğu dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik şartlarını dikkate al-

mış; o dönemde geçerli olan temel ekonomik görüşlerden büyük öl-

çüde yararlanmış; ekonomi politikalarının oluşumunda katılımcılığa 

büyük önem vermiştir. Ülke için en yararlı politika hangisi ise onu 

uygulamakta tereddüt etmemiştir. Atatürk dönemi 1923-29 dönemi 

ve 1930-38 dönemi olarak incelenmektedir. 1923-29 dönemi serbest 

ticaret koşullarına bağlı kalınarak devletin, sosyal ve iktisadî hayatın 

yeniden inşa edildiği ve mali yapının çağdaş bir yapıya kavuşturul-

duğu bir dönem olmuştur. 1930-38 dönemi boyunca bir yandan 1929 
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Dünya krizinin etkileri azaltılmaya çalışılırken; aynı zamanda, devletin 

yapmış olduğu müdahalelerin yanında kamu yatırımları artırılarak 

hızlı bir şekilde sanayileşmek hedeflenmiştir (Vural, 1999:134). 

Cumhuriyetin ilân edildiği 1923'lerde Türkiye’nin genel iktisadi 

durumu, çok genel çizgileriyle, şöyledir (Kılıçbay, 421-423, Aktaran: 

Özyurt, 2019: 121-122); 

✓ Sermaye birikimi yetersizdir. 

✓ Müteşebbis, özellikle millî müteşebbis kıttır.  

✓ Finansman güçlükleri vardır.  

✓ Millî gelir düşüktür.  

✓ Vasıflı iş gücü kıt, vasıfsız iş gücü bakımından işsizlik yaygın-

dır.  

✓ Fert başına gelir ve ücretler düşüktür.  

✓ Modern üretim ve pazarlama geridir, iktisadî kurumlaşma ge-

lişmemiştir.  

✓ Nakdî tasarruflar ile yatırımlar arasındaki dönüşümü sağlaya-

cak kuruluşlar yoktur. 

✓ Sanayi faaliyetleri hafif sanayi dallarında yoğunlaşmış, cüce iş-

letmeler oluşmuştur. 

✓ İç ticaretin büyük kısmı, dış ticaretin hemen tamamı yabancı 

unsurlar elinde toplanmıştır. 

✓ Zorunlu tüketim mallarının ithal edilmekte oluşu nedeniyle it-

hal meyli çok yüksektir.  

✓ Dûyun-u Umumiye ile Cumhuriyet idaresine 86 milyon altın 

lira dış borç bırakılmıştır. 

✓ Nüfusun %70-75 kadarı tarım kesiminde istihdam edilmekte-

dir.  

✓ Köylü büyük ölçüde aşar ile mültezime, köy ve kasaba mura-

bahacısına ve büyük toprak sahibine bağlı bulunmaktadır.  

1923-1929 arası dönemde liberal ekonomik politikalar uygulan-

mıştır. Ancak bu politikaların uygulanması sonucunda genel olarak is-

tenilen başarı elde edilememiştir. Bunun temel nedeni, özel sektörün 
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elinde teknolojik altyapı, teknik bilgi ve vasıflı eleman yetersizliği ya-

nında sermaye birikiminin çok sınırlı olmasıdır. 1929 yılında ABD’de 

başlayan ekonomik kriz bütün ülkeleri kısa sürede etkileyerek ülkele-

rin ekonomik çöküntü ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. 

1932-1938 arası dönemde devlet kontrolünde sanayi planlarında ve 

ekonomideki sektörlerde gelişmeler sağlanmıştır (Dişbudak, 2006: 

154). 

17 Şubat- 4 Mart 1923’te İzmir’de toplanan I. İzmir Kongresi’nde 

Cumhuriyet kurulduktan sonra ekonomik gelişmenin devlet deste-

ğiyle yaratılacak olan bir Türk özel sermayesine dayandırılacağı ortaya 

çıkmıştır. Kongre temelde iki amacı gerçekleştirmek için toplanmıştır. 

Birincisi, tüccar, sanayici, çiftçi ve işçilerin sorunlarını belirlemek, ikin-

cisi, yabancı sermaye çevrelerine yani diğer ülkelere ekonomide gele-

cekte nasıl bir yol izleneceğini açıklamaktır (Kepenek, 1990: 33). 

Cumhuriyetin ilk on yılındaki dönem liberal ekonomik politikala-

rın uygulandığı dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan ekonomik geliş-

meler; (Şahin, 2002: 33-39); 

✓ 17 Şubat- 4 Mart 1923,de İzmir’de I. İzmir Kongresi toplandı.  

✓ 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılmıştır.  

✓ 1925 yılında İsviçre medeni Kanunu kabul edilerek, toprağın 

mülkiyeti sorunu yasal bir zemine oturtulmuştur.  

✓ 1925 yılında devlet bankası olan Sanayi ve Maadin Bankası ku-

rulmuştur. Bu bankanın sanayi işletmeciliği ile ilgili faaliyetleri 

1932 yılında Devlet Sanayi Ofisi’ne devredilmiştir.  

✓ 1925 yılında şeker fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun çı-

karılmıştır. 1926 yılında ilk şeker fabrikaları Alpullu ve Uşak’ta 

kurulmuştur. 1933 yılında Eskişehir’de, 1934 yılında Tur-

hal’da yeni şeker fabrikaları kurulmuştur. 

✓ 1925 yılında sanayi ve Ticaret Odaları ile ilgili yasalar çıkarıl-

mıştır.  

✓ 1926 yılında başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Genel Müdür-

lüğü kurulmuştur. Bu kurum 1927 yılında nüfus, sanayi ve ta-

rım sayımı yapmıştır.  
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✓ 1927 yılında Ali İktisat Meclisi kurulmuştur. 

✓ 1927 yılında Teşvik-i Sanayi kanunu çıkarılmıştır.  

✓ 1928 yılında Ticaret ve Tarım vekillikleri birleştirilerek İktisat 

Vekilliği kurulmuştur.  

✓ 1927 ile 1929 yıllarında çıkarılan kanunlarla toprak sahibi ol-

mayan köylüye kamuya ait toprakların bir kısmı dağıtılmıştır.  

✓ 11 Haziran 1930 çıkarılan 1715 sayılı kanunla TCMB, anonim 

ortaklık olarak kuruldu. 1 Ocak 1932 tarihinde faaliyete geçti.  

1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye ekono-

misini de etkilemiştir. Bu nedenle 1930’lu yıllarda devletin ekonomik 

hayatta daha etkin rol alması gerektiği ortaya çıkmıştır. Buna bağlı 

olarak 1930 ile 1938 yılları arasında devletçi dönem olarak isimlendi-

rilmiştir. Adı geçen dönemdeki ekonomik gelişmeler ise; (Şahin, 2002: 

58-66); 

✓ 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) yürür-

lüğe konuldu. 

✓ 1933 yılında Sümerbank kuruldu. 1938 yılında İktisadi Devlet 

teşekkülü statüsü kazanmıştır.  

✓ 1934 yılında Isparta Keçiborlu’da kükürt fabrikası kurulmuş-

tur.  

✓ 1934 yılında Bodrum’da sünger işleme tesisi işletmeye açılmış-

tır.  

✓ 1935 yılında Zonguldak’ta semikok fabrikası kurulmuştur. 

✓ 1935 yılında şişe-cam fabrikası faaliyete geçmiştir.  

✓ 1935 yılında Etibank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ku-

ruldu. 

✓ 1935 yılında Isparta’da gül yağı fabrikası açılmıştır.  

✓ 1936 yılında İzmit’te kağıt fabrikası faaliyete geçmiştir.  

✓ 1936 yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (İBBYSP) hazırlık-

larına başlandı. 

✓ 1937 yılında İBYSP ile yürütülecek bir maden programı kabul 

edildi. 

✓ 1938 yılında Bursa’da yünlü kumaş fabrikası kurulmuştur.  
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✓ 1938 yılında Karabük’te demir-çelik fabrikası açılmıştır. 

✓ 1939 yılında Ergani’de bakır izole fabrikası hizmete girmiştir.  

4. ATATÜRK DÖNEMİNDE İSTİHDAMDAKİ GELİŞMELER 

Tablo 5.1 Ekonomik Faaliyet Koluna Göre istihdam Edilenler 

(1923-1939)(15+yaş) 

(Bin Kişi) 

Yıl-

lar 

Top-

lam 

Tarım, Ormancı-

lık, avcılık ve ba-

lıkçılık 

Madencilik 

ve taş ocakçı-

lığı 

İmalat 

Sanayi 

Elektrik
, 

gaz ve su 

1923 5031 4525 17 159 1 

1924 5161 4618 28 162 1 

1925 5280 4712 24 166 1 

1926 5447 4809 33 197 1 

1927 5593 4909 36 207 1 

1928 6058 5345 39 213 1 

1929 6197 5459 34 215 1 

1930 5975 5229 35 212 1 

1931 6026 5341 37 201 1 

1932 6150 5455 41 202 2 

1933 5259 5571 40 177 2 

1934 6420 5690 50 185 2 

1935 6638 5835 53 256 2 

1936 6802 5937 53 298 2 

1937 6942 6040 58 319 2 

1938 7124 6146 63 347 3 

1939 7328 6326 62 367 3 

Kaynak: TÜİK, 2008, İstatistik Göstergeler, 1923-2007, s.162. 

Tablo 5.1’de Atatürk döneminde 1923 ile 1939 yılları arasında,15 

yaş ve üzeri nüfustaki, istihdamın sektörel dağılımını göstermektedir. 

1923 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 5.031.000 kişi iken 

1939 yılında 7.328.000 kişi olmuştur. Toplam istihdamdaki bu artışın 

sağlayan temel neden, daha önce yukarıda ifade edilen 1923 yılı ile 
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1939 yılları arasındaki ekonomideki gelişmelerdir. Yani fabrikalar ve 

işletmeler kurularak iş imkânlarının artış göstermesidir. Adı geçen dö-

nemde en çok istihdam sağlayan sektörün tarım sektörü olduğu gö-

rülmektedir. Tarım sektöründe 1923 yılı ile 1939 yıllarında sırasıyla 

4.525.000 ve 6.326.000 kişi istihdam edilmiştir. Sanayi sektörünü tem-

sil eden imalat sektöründe ise; 1923 yılında 159.000 kişi istihdam edi-

lirken, 1939 yılında istihdam edilenlerin sayısı 367.000 kişiye yüksel-

miştir.  

Tablo 5.2 Ekonomik Faaliyet Koluna Göre istihdam Edilenler 

(1923-1939)(15+yaş)(Devam) 

(Bin Kişi) 

Yıl-

lar 

İnşaat 

ve ba-

yındır-

lık iş-

leri 

Toptan ve 

parekende 

ticaret, lo-

kanta ve 

oteller 

Ulaştırma, 

haber-

leşme ve 

depolama 

Mali krm, 

sig., tşnmz 

mal. ait işl ve 

yrd. Hzmtl. 

Toplum 

hiz. Sos. 

ve kişisel 

hzmt. 

1923 40 138 19 13 119 

1924 56 138 19 13 121 

1925 73 144 22 14 124 

1926 74 147 23 16 147 

1927 94 150 24 17 155 

1928 106 153 25 17 159 

1929 127 156 26 19 160 

1930 132 160 29 18 159 

1931 86 163 29 18 150 

1932 84 166 31 18 151 

1933 99 170 31 18 151 

1934 117 174 32 17 152 

1935 114 174 34 18 152 

1936 130 177 35 17 153 

1937 136 181 36 17 153 

1938 172 184 37 18 154 

1939 172 189 37 18 154 

 Kaynak: TÜİK, 2008, İstatistik Göstergeler, 1923-2007, s.162. 
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Tablo 5.2, Tablo 5.1’de yer almayan sektörlerdeki 1923 ile 1939 

yılları arasındaki istihdam yapısını göstermektedir. Örneğin; inşaat ve 

bayındırlık işlerinde istihdam 1923 yılında 40.000 kişi iken 1939 yı-

lında 172.000 kişiye çıkmıştır. Ulaştırma, haberleşme ve depolamada 

istihdam sayısı 1923 yılında 19.000 kişiden 1939 yılında 37.000 kişiye 

yükselmiştir. Tablolar incelendiğinde 1929 yılında yaşanan Dünya 

Ekonomik Buhranı sektörel bazda istihdamı etkilediği görülmektedir. 

Yine tablolar bir bütün olarak değerlendirildiğinde Atatürk döne-

minde uygulanan ekonomi politikalarının her sektör için ayrı ayrı is-

tihdam oluşturduğu görülmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923-1938 döneminde uygulanan eko-

nomi politikaları, temel olarak karma ekonomik sistem özelliği taşı-

maktadır. Ekonomik ve siyasi alanda ortaya çıkan İç ve dış gelişmeler 

sonucu, dönem içerisinde özel girişim ile birlikte artan oranda kamu 

girişimciliğine ağırlık verilmiştir. Genel olarak uygulanan ekonomi 

politikaları değerlendirildiğinde 1923 ile 1938 döneminde ekonomide 

başarılı sonuçlara ulaşılmıştır (Erim,1998:2). 

5. ATATÜRK DÖNEMİ’NDE EMEK PİYASASINDA KADIN 

İSTİHDAMINDAKİ GELİŞMELER 

Kadınların, Atatürk dönemindeki konumlarına şöyle bir göz gez-

dirilirse Atatürk’ün ekonomik ve sosyal ilerleme yolunda ortaya koy-

duğu yapısal değişiklikler, kadınlara eğitim ve çalışma olanağı sağla-

mıştır. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, kişilerin, kendilerini eğitip, 

sosyo-ekonomik statülerini yükseltebileceği fırsat alanı oluşturmuştur. 

Oluşturulan bu fırsat alanından kadınlar da kendisine düşen payı al-

mışlardır. Özellikle kentsel alanda, miras, boşanma, eğitim, çalışma 

haklarından yararlanan bir kadın kesiminin oluştuğunu söyleyebiliriz 

(Kocacık ve Gökkaya, 2005: 201). 

Ülkenin sanayileşme yoluyla kalkınmasının benimsendiği ve bu 

yolda politikaların belirlenmesi amacıyla 1923 yılında İzmir’de topla-

nan Türkiye İktisat Kongresi’ne Kadın İşçiler adına Hayriye, Elif, 
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Emine, Şefika, Münire ve Nigar Hanımlar temsilci olarak katılmışlar-

dır (Aydın, 1999:74). Kadın işçilerin niceliğine ilişkin ilk önemli bilgi 

kaynağı 1927 Sanayi Sayımı sonuçlarıdır. Buna göre, 14 yaşından bü-

yükler itibariyle toplam 124.444 işçiden 29.533’ü kadındır (%23.73). 

14 yaşından küçükler itibariyle ise toplam 22684 işçiden 8107’si kızdır 

(%35.74). Aynı kuruluşlarda çalışan 7817 memurdan ise 1609’u ka-

dındır (%20.58). “İşveren” statüsündeki kadınlar açısından bakarsak 

10941 patrondan sadece 155’i kadındır (%0.14) (Makal, 2012:47). 

Kadının, çalışma yaşamında yer almasının önemini her fırsatta 

dile getiren Atatürk, kadınların ve gençlerin, iş yaşamında korunması 

için de uğraş vermiştir. Bu çerçevede, ülkedeki sanayi işletmelerinin 

tümünde kadınların ve genç emekçilerin korunmasına ilişkin ilk dü-

zenlemeler 24 Nisan 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Genel 

Sağlık Koruma Yasası) ile yürürlüğe girmiştir. Bunun dışında 1925 

yılında yürürlüğe giren 394 sayılı yasa ve 1935 yılında çıkarılan 2739 

sayılı yasa ile başta kadınlar olmak üzere bütün çalışanların hakları ya-

sal güvence altına alınmıştır (Kocacık ve Gökkaya., 2005: 200-201). 

Kadınların çalışma hayatının düzenlenmesinde en önemli aşama ise 

1936 tarihli İş Kanunu’dur. 8 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen bu 

yasa ile erkek, kadın ve çocukların çalışma koşulları yeniden düzen-

lenmiştir. O tarihe kadar kadınların çalışma hayatını düzenleyen 

başka bir kanun bulunmamaktadır (Yaşar, 2007: 14). 1937 ve 1943 

yılında gerçekleştirilen ilk iş istatistiklerine göre, 1937 yılında 50.131 

olan kadın işçi sayısı 1943’te 56.937’ye yükselmiştir (Makal, 2001: 

135). 

Tablo 6.1. Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamında Giren Kuruluşlarda 

İşçi ve Ustabaşılar İçinde Kadınlar (1932-1934) 

 14 + yaş kadın 14 - yaş kadın Toplam kadın 

Yıllar Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 

1932 12.713 25,13 761 47,74 13.474 25,80 

1933 13.052 21,89 1.476 57,19 14.528 23,35 

1934 15.579 24,17 919 51,11 16.498 24,91 

  Kaynak: Tökin, 1946, s.54-55. (Aktaran: Makal, 2010, s.22). 
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Tablo 6.1’de; 1932 ile 1934 yılları arasında 14 yaşın altında ve 14 

yaşın üstünde çalışan kadınların sayıları görülmektedir. 1932 yılında 

toplam çalışan kadın sayısı 13.474 kişidir. Bu 13.474 çalışan kadından; 

761 kişisi 14 yaş altında, 12.713 kişisi ise 14 yaş üstündedir. 1934 yı-

lında ise; çalışan kadın sayısı 16.498 kişiye yükselmiştir. Bu sayının 919 

kişisi 14 yaş altında, 15.579 kişisi ise 14 yaş üstündedir. 1932 ile 1934 

yılları arasında çalışan kadın sayısında ortaya çıkan artış Birinci Beş 

Yıllık Sanayi Planı uygulamaları döneminin kapsamaktadır. Bu geliş-

mede BBYSP’nın çalışma hayatında özellikle kadın istihdamı konu-

sunda ortaya çıkarmış olduğu etkinin bir göstergesidir.  

1937 yılında İş Kanunu Kapsamına Giren Ücretliler İçerisinde 

toplam çalışan sayısı, 265.341 kişidir. Bu sayının 50.131 kişisi (% 

18,89) kadın, 23.347 kişisi (% 23,34) 12 ile 18 yaş arası çocuk, 191.863 

kişisi (%72,11) erkektir (Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 

1945: 7; Çalışma Dergisi, 1978: 146’daki verilerden düzenlenmiştir. 

Aktaran: Makal, 2010, s:23)  

Tablo 6.2 İlkokul ve İlköğretim Okullarında Cinsiyetlere Göre 

İstihdam Edilen Öğretmen Sayıları (1923-1939) 

Öğretim Yılı 

Öğretmen 

Toplam Erkek Kadın 

1923/1924 10.238 9.021 1.217 

1924/1925 13.822 10.480 3.342 

1925/1926 14.309 10.445 3.864 

1926/1927 14.231 10.864 3.367 

1927/1928 15.194 10.948 4.246 

1928/1929 15.718 11.153 4.565 

1929/1930 15.308 10.898 4.410 

1930/1931 16.318 11.504 4.814 

1931/1932 16.973 11.810 5.163 

1932/1933 15.064 10.440 4.624 

1933/1934 15.123 10.320 4.803 

1934/1935 15.102 10.216 4.886 

1935/1936 14.949 9.996 4.953 

1936/1937 14.777 9.805 4.972 
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1937/1938 15.775 10.483 5.292 

1938/1939 17.120 11.607 5.513 

Kaynak: TÜİK, 2008, İstatistik Göstergeler, 1923-2007, s.64. 

Tablo 6.2’de 1923 yılı ile 1939 yılları arasında İlkokul ve İlköğre-

tim Okullarında kadın ve erkek öğretmen sayıları görülmektedir. Di-

ğer bir ifade ile tablo, Atatürk döneminde İlkokul ve İlköğretim Okul-

larında istihdam edilen kadın öğretmen sayılarını vermektedir. 1923 

yılında toplam öğretmen sayısı 10.238 kişidir. Bu öğretmenlerden 

9.021 kişisi erkek iken, 1.217 kişisi kadındır. 1939 yılında ise toplam 

istihdam edilen öğretmen sayısı 17.120 kişiye yükselmiştir. Bu sayının 

11.607 kişisi erkek öğretmen, 5.513 kişisi erkek öğretmendir. Dolayısı 

ile Atatürk döneminde İlkokul ve İlköğretim Okullarında istihdam 

edilen kadın öğretmen sayısı 9.021 kişiden 11.67 kişiye yükselmiştir. 

Bu gelişme Atatürk döneminde kadının eğitim ve istihdamdaki du-

rumu için önemli bir göstergedir.  

Tablo 6.3 Genel Ortaokullarda Cinsiyetlere Göre İstihdam Edilen 

Öğretmen Sayıları (1923-1939) 

Öğretim Yılı 

Öğretmen 

Toplam Erkek Kadın 

1923/1924 796 - - 

1924/1925 720 609 111 

1925/1926 760 - - 

1926/1927 1.392 1.099 293 

1927/1928 791 - - 

1928/1929 815 680 135 

1929/1930 982 776 206 

1930/1931 1068 845 223 

1931/1932 963 739 224 

1932/1933 1.380 932 448 

1933/1934 2.136 1.620 516 

1934/1935 2.354 1.764 590 

1935/1936 2.403 1.759 644 

1936/1937 2.648 1.903 745 
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1937/1938 2.843 1.932 911 

1938/1939 3.402 2.215 1.187 

Kaynak: TÜİK, 2008, İstatistik Göstergeler, 1923-2007, s.71. 

Tablo 6.3’de 1923 ile 1939 yılları arasında Genel Ortaokullarda 

cinsiyetlere göre öğretmen sayıları verilmiştir.1924 yılında bu okul-

larda istihdam edilen toplam öğretmen sayısı 720 kişidir. İstihdam 

edilen 720 öğretmenin 609 kişisi erkek, 111 kişisi kadın öğretmendir. 

1939 yılında istihdam edilen öğretmen sayısı 3.402 kişiye yükselmiştir. 

İstihdam edilen 3.402 öğretmenin 2.215 kişisi erkek, 1.187 kişisi kadın 

öğretmendir.  

Tablo 6.4. Mesleki ve Teknik Okullarda Cinsiyetlere Göre 

İstihdam Edilen Öğretmen Sayıları (1923-1939) 

Öğretim Yılı 

Öğretmen 

Toplam Erkek Kadın 

1923/1924 583 177 81 

1924/1925 974 737 237 

1925/1926 929 789 140 

1926/1927 573 492 81 

1927/1928 698 170 528 

1928/1929 715 570 145 

1929/1930 789 618 171 

1930/1931 815 649 166 

1931/1932 729 585 144 

1932/1933 777 609 168 

1933/1934 660 486 174 

1934/1935 679 523 156 

1935/1936 755 544 211 

1936/1937 857 604 253 

1937/1938 948 683 265 

1938/1939 982 668 314 

Kaynak: TÜİK, 2008, İstatistik Göstergeler, 1923-2007, s.73. 

Tablo 6.4’de 1923 yılı ile 1939 yılları arasında mesleki ve teknik 

okullarda kadın ve erkek öğretmen sayıları görülmektedir. Diğer bir 
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ifade ile tablo, Atatürk döneminde mesleki ve teknik okullarda istih-

dam edilen kadın öğretmen sayılarını vermektedir. 1923 yılında top-

lam öğretmen sayısı 583 kişidir. Bu öğretmenlerden 177 kişisi erkek 

iken, 81 kişisi kadındır. Mesleki ve teknik okullarda 1939 yılında ise 

toplam istihdam edilen öğretmen sayısı 982 kişiye yükselmiştir. Bu sa-

yının 668 kişisi erkek öğretmen, 314 kişisi kadın öğretmendir. Dolayısı 

ile Atatürk döneminde mesleki ve teknik okullarda istihdam edilen 

kadın öğretmen sayısı 81 kişiden 314 kişiye yükselmiştir. Bu gelişme 

Atatürk döneminde mesleki ve teknik eğitime verilen önemi ve aynı 

zamanda bu eğitimi veren kadın öğretmen sayısının artışının gerçek-

leştiğini göstermektedir. 

Tablo 6.5. Yükseköğretim Kurumlarında Cinsiyetlere Göre 

İstihdam Edilen Öğretmen Sayıları (1923-1939) 

Öğretim Yılı 

Öğretmen 

Toplam Erkek Kadın 

1923/1924 307 307 - 

1924/1925 349 349 - 

1925/1926 420 420 - 

1926/1927 357 357 - 

1927/1928 451 451 - 

1928/1929 515 515 - 

1929/1930 502 502 - 

1930/1931 526 526 - 

1931/1932 526 526 - 

1932/1933 502 501 1 

1933/1934 574 533 41 

1934/1935 691 598 93 

1935/1936 743 653 90 

1936/1937 796 699 97 

1937/1938 837 739 98 

1938/1939 855 756 99 

Kaynak: TÜİK, 2008, İstatistik Göstergeler, 1923-2007, s.75 
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Tablo 6.5’de 1923 yılı ile 1939 yılları arasında Yükseköğretim Ku-

rumlarında kadın ve erkek öğretim elemanı sayıları görülmektedir. 

Diğer bir ifade ile tablo, Atatürk döneminde yükseköğretim kurumla-

rında istihdam edilen kadın öğretim elemanı sayılarını vermektedir. 

1923 yılında toplam öğretim elemanı 307 kişidir ve bu sayının tamamı 

erkektir. 1933 yılında öğretim elemanı sayısı 502 kişidir. Bu sayının 

501 kişisi erkek, 1 kişisi kadındır. Yükseköğretim Kurumlarında 1939 

yılında ise toplam istihdam edilen öğretim elemanı sayısı 855 kişiye 

yükselmiştir. Bu sayının 756 kişisi erkek öğretim elemanı, 756 kişisi 

kadın öğretim elemanıdır. Dolayısı ile Atatürk döneminde yükseköğ-

retim kurumlarında istihdam edilen kadın öğretim elemanı sayısı 

1939 yılı itibariyle 756 kişiye yükselmiştir. Bu gelişme Atatürk döne-

minde yükseköğretim kurumlarında kadın öğretim elemanı sayısında 

önemli derecede artışının gerçekleştiğini göstermektedir. 

SONUÇ 

Kadın toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının oluşma-

sında önemli bir role sahiptir. Kadın bir anne, bir evlat, bir çalışan, bir 

işveren ve bir girişimci olarak toplumu şekillendirmektedir. Geçmiş-

ten günümüze kadar gelen süreçte kadın başta aile ekonomisine bir 

bütün olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için ekonomik hayatın 

içinde yer almakta ve yer almaya devam etmektedir.  

Kadının toplum içinde üstlenmiş olduğu rol toplumdan topluma 

ülkeden ülkeye dönemden döneme farklılık gösterebilmektedir. Ül-

kemizde de kadının toplum içindeki rolü ve etkisi, özellikle çalışma 

hayatındaki etkisi, dönemler itibari ile hızlı bir değişim ve dönüşüm 

yaşamıştır. Atatürk döneminde kadının ekonomi üzerindeki etkisi so-

nuçta toplum üzerindeki etkisi hızlı bir değişim göstererek daha belir-

gin hale gelmiştir. Cumhuriyet öncesi kadının sınırlı olan hakları cum-

huriyet sonrası genişlemiştir. 

Yapılan bu çalışmada Atatürk döneminde kadın istihdamındaki 

gelişmeler analiz edilmiştir. 1923-1939 döneminde kadın istihda-

mında önemli artışların gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kadının çalışma 
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hayatına daha etkin bir şekilde katıldığı sonucu çalışmanın ortaya koy-

duğu bir diğer sonuçtur. Dönem içinde eğitim sektörü başta olmak 

üzere bütün sektörlerde kadın istihdamının arttığı görülmektedir. Ça-

lışmada elde edilen diğer sonuçlar ise şunlardır; 

✓ Atatürk’ün ekonomik ve sosyal ilerleme yolunda ortaya koy-

duğu yapısal değişiklikler, kadınlara eğitim ve çalışma olanağı 

sağlamıştır. 

✓ 1923 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 5.031.000 kişi 

iken 1939 yılında 7.328.000 kişi olmuştur. 

✓ Dönemde en çok istihdam sağlayan sektörün tarım sektörü ol-

duğu görülmektedir. Tarım sektöründe 1923 yılı ile 1939 yıl-

larında sırasıyla 4.525.000 ve 6.326.000 kişi istihdam edilmiş-

tir. 

✓ Sanayi sektörünü temsil eden imalat sektöründe ise; 1923 yı-

lında 159.000 kişi istihdam edilirken, 1939 yılında istihdam 

edilenlerin sayısı 367.000 kişiye yükselmiştir.  

✓ 1923 yılında İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’ne 

Kadın İşçiler adına Hayriye, Elif, Emine, Şefika, Münire ve 

Nigar Hanımlar temsilci olarak katılmışlardır. 

✓ 1927 Sanayi Sayımı sonuçlarına göre; 14 yaşından büyükler 

itibariyle toplam 124.444 işçiden 29.533’ü kadındır (%23.73). 

14 yaşından küçükler itibariyle ise toplam 22684 işçiden 

8.107’si kadındır (%35.74). Aynı kuruluşlarda çalışan 7.817 

memurdan ise 1.609’u kadındır (%20.58). İşveren statüsün-

deki kadınlar açısından ise 10.941 işverenden 1.55’i kadındır 

(%0.14). 

✓ Türkiye’de sanayi işletmelerinin tümünde kadınların ve genç 

emekçilerin korunmasına ilişkin ilk düzenlemeler 24 Nisan 

1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Genel Sağlık Ko-

ruma Yasası) ile yürürlüğe girmiştir. 

✓ 1925 yılında yürürlüğe giren 394 sayılı yasa ve 1935 yılında 

çıkarılan 2739 sayılı yasa ile başta kadınlar olmak üzere bütün 

çalışanların hakları yasal güvence altına alınmıştır. 
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✓ Kadınların çalışma hayatının düzenlenmesinde en önemli 

aşama ise 1936 tarihli İş Kanunu’dur. 8 Haziran 1936 tari-

hinde kabul edilen bu yasa ile erkek, kadın ve çocukların ça-

lışma koşulları yeniden düzenlenmiştir. 

✓ 1937 ve 1943 yılında gerçekleştirilen ilk iş istatistiklerine göre, 

1937 yılında 50.131 olan kadın işçi sayısı 1943’te 56.937’ye 

yükselmiştir. 

✓ 1932 yılında toplam çalışan kadın sayısı 13.474 kişidir. Bu 

13.474 çalışan kadından; 761 kişisi 14 yaş altında, 12.713 kişisi 

ise 14 yaş üstündedir.  

✓ 1934 yılında ise; çalışan kadın sayısı 16.498 kişiye yükselmiştir. 

Bu sayının 919 kişisi 14 yaş altında, 15.579 kişisi ise 14 yaş üs-

tündedir.  

✓ Atatürk döneminde İlkokul ve İlköğretim Okullarında istih-

dam edilen kadın öğretmen sayısı 9.021 kişiden 11.67 kişiye 

yükselmiştir. 

✓ Atatürk döneminde mesleki ve teknik okullarda istihdam edi-

len kadın öğretmen sayısı 81 kişiden 314 kişiye yükselmiştir.  

✓ Atatürk döneminde yükseköğretim kurumlarında istihdam 

edilen kadın öğretim elemanı sayısı 1939 yılı itibariyle 756 ki-

şiye yükselmiştir 
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