
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 

tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını 

arz ederim.  

 

          ……. …………….. 

         ...............       Milletvekili  

 

 

Ekonomik alanda hâlihazırda dünyadaki en büyük toplumsal cinsiyet uçurumlarına sahip olan 

Türkiye’de, salgın döneminde açığa çıkan veriler bu uçurumların giderek daha da kadınlar 

aleyhine büyüdüğünü göstermektedir. Türkiye’de Covid-19 öncesinde ekonomik kriz 

döneminde artan kadın işsizliği ve istihdam kaybı Covid-19 salgını ile daha da vahim bir hal 

almış,  ilk gözden çıkarılanlar olarak kadınların istihdamdaki yeri hızla daralmıştır.  

Pandemi ile birlikte kayıt dışı, güvencesiz, geçici sürelerle çalışan emekçilere dair doğru 

düzgün bir önlem alınmamıştır. Kadınların yoğun çalıştığı sektörlerin ağırlıkta kayıt dışı 

sektörler olduğu bilinmektedir. 

DİSK-AR’ın yayınladığı son rapora göre kadın işgücü son bir yılda 867 bin kişi azalarak 10 

milyon 596 bin ve erkek işgücü ise 538 bin azalarak 21 milyon 343 bine gerilemiştir. Son bir 

yılda erkek işgücü yüzde 2,5, kadın işgücü yüzde 8,2 azalmıştır. 

Kasım 2020’de dar tanımlı toplam işsiz sayısı 4 milyon 5 bindir. Kadınlarda 1 milyon 458 bin 

ve erkeklerde 2 milyon 547 bin olarak açıklanmıştır. Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı 

işsiz ve iş kaybı ise Kasım 2020’de toplamda 10 milyon 382 bin, kadınlarda 4 milyon 764 bin 

ve erkeklerde 5 milyon 619 bin olarak gerçekleşmiştir. 

Pandemi sürecinde açığa çıkan tüm veriler kadın işgücünün erkeklere göre covid-19’dan daha 

olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Pandemiyle birlikte yaygınlaştırılan esnek ve güvencesiz 



çalışma biçimi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan yapısal sorunlar nedeniyle 

kadınlar açısından çok daha ağır sonuçlar yaratmıştır. Başta sağlık olmak üzere kadınların 

yoğun olarak çalıştıkları alanlarda pandemide yaygınlaştırılan esnek çalışma biçimiyle daha da 

artan iş yükünün üzerine, bakım emeğinin paylaşılmasını önceleyen sosyal devlet 

politikalarının uygulanmamasıyla derinleşen emek sömürüsü, kadınlarda ciddi bedensel ve 

ruhsal yıpranmaya yol açmıştır. 

Bu bağlamda; 

1- DİSK-AR’ın açıkladığı verilere ve kamu işyerlerinde örgütlü konfederasyon KESK’in 

açıklamalarına göre artan kadın işsizliği ve yoksulluğuna dair Bakanlık olarak 

yürütmekte olduğunuz bir çalışma var mıdır? Kadın işsizliğini azaltmak ve istihdamını 

arttırmak için hangi politikalar yürütülmektedir? 

2- Kadınların iş yaşamına ve toplumsal yaşama eşit biçimde katılımını sağlamak adına 

işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilip, sendikal haklar ile sağlık ve 

sosyal güvenlik hakkının güvence altına alınması, bakım emeğinin kamusal, kurumsal 

hizmetler olarak sunulması için yürütmekte olduğunuz çalışmalar nelerdir? 

3- Kamu kurum ve kuruluşlarında kadın istihdam ve yönetici oranı nedir? Bu oranın 

kurumlara göre dağılımı nedir?  

4- Pandemiyle birlikte yaygınlaştırılan esnek çalışma biçimlerinin uygulandığı sektörler 

hangileridir 

5- Türkiye’de 0-4 yaş aralığı için hizmet veren kreş sayısı kaçtır? Bunların ne kadarı kamu 

kesiminde ne kadarı özel sektördedir? 

6- Pandemide yaygınlaştırılan evden, esnek çalışma biçimiyle kadınlar için artan bakım 

emeği ve iş yüküne karşı ne gibi önlemler alınmıştır?  

7- Pandemi ile birlikte yaygınlaştırılan esnek çalışma biçimiyle, kadınların sosyal, 

ekonomik ve özlük haklarının korunmasına dair ne gibi tedbirler alınmış ve 

uygulanmıştır?  

8- Pandemi ile yaygınlaştırılan esnek, yarı zamanlı çalışma biçiminin kadın emeği 

sömürüsünü derinleştirdiğine dair tepkiler bu denli yükselmişken, kadınların tam 

zamanlı ve güvenceli işlerle işgücüne katılımını sağlamak için gerekli adımlar atılacak 

mıdır? 


