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Türkiye’de Kadınlarda Evlilik Öncesi ve Sonrası Çalışma Durumu 
Arasındaki İlişki 

Ayşe Arzu Yavuz                 Devrim Yavuz 

 

Bu çalışmada Türkiye’deki kadınlarda evlilik öncesi ve sonrası çalışıp çalışmama durumları arasındaki 

etkileşim incelenmektedir. Bu çerçevede Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’ndan elde edilen anket 

verileri kullanılarak farklı kadın gruplarını kapsayacak şekilde üç adet lojistik model tahmin edilmiştir. Sonuçlar, 

evlilik öncesi çalışan kadınların evlilik sonrası çalışma olasılıklarının diğer etkenler sabit olmak üzere önemli 

ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

  

This paper studies the relation between the working status of women before and after 

marriage. In this context, three logit models are estimated for different groups of women, using 

Turkish Demographic and Health Survey data. It is found that, the probability of working after marriage is 

significantly higher if the woman was working before marriage, controlling other factors.  
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1. Giriş 

Bu çalışma Türkiye’de kadınların evlilik öncesi ve sonrasında çalışma durumları 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu çerçevede kadınların evlilik öncesi çalışma durumunun 

evlilik sonrasında çalışma durumunu açıklamakta istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının 

belirlenmesi ve olası ilişkinin gücünün ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve daha çok kadının aktif olarak iş hayatında yer 

alması yoksulluğu azaltıcı, milli geliri artırıcı ve sağlık, eğitim gibi sosyal göstergelerde de 

iyileştirici sonuçlar doğurabilecektir (Dünya Bankası Raporu, 2009). Ayrıca, kadınların 

çalıştığı ailelerde tasarruf eğiliminin daha fazla olması nedeniyle, kadın işgücü katılım 

oranının artırılması yoluyla Türkiye’de tasarruf oranı da artırılabilecektir (Dünya Bankası 

Raporu, 2013). Bahsedilen nedenlerden ötürü kadın istihdamının ve işgücüne katılımının 

gidişatının önemi büyüktür. 

Grafik 1. İşgücüne Katılım Oranı (Mevsimsellikten Arındırılmış) 

 

      
Kaynak: TÜİK. 
Not: 2014 yılı Şubat döneminde Hanehalkı İşgücü Anketi’nin yapısı AB kriterleri çerçevesinde önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Örneklem 
yeni idari bölünmeler ve yeni nüfus projeksiyonlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca anket uygulama sıklığı da artırılmıştır. Eski ankete 
dair sadece genel görünümü yansıtan seçilmiş seriler bir model çerçevesinde Ocak 2005’e kadar geri götürülmüştür. Ancak, alt gruplara ait 
seriler (örneğin; cinsiyet, yaş grupları, kayıtlılık, ana sektör gruplarının alt sektörlerine ait seriler) anket yapısındaki değişiklik nedeniyle geriye 
götürülememektedir. Bu nedenlerle yeni serileri geçmişle kıyaslamalı yorumlarken temkinli olunmalıdır. 

Türkiye’de kadın istihdam ve işgücüne katılım oranları toplam nüfusa göre daha farklı bir 

seyir izlemiştir (Grafik 1). Türkiye’de kadın istihdamının ekonominin genel gidişatı (Başlevent 

ve Onaran, 2003), ücretler veya hane halkı gelirleri (Dayıoğlu ve Kasnakoğlu, 1997) gibi 

ekonomik faktörlerin yanı sıra eğitim (Smits ve Hoşgör, 2006), yaş, medeni durum (Gunduz-
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Hosgor ve Smits, 2008), çocuk sayısı (Berik ve Bilginsoy, 2000) ve sosyal ve kültürel 

(Dayıoğlu ve Kırdar, 2010) bir takım özelliklerden de etkilendiği bilinmektedir. 

Eğitimli kadınların işgücüne katılımının daha yüksek olduğu gözlemi altında Tunalı ve 

Ercan (2003) Türkiye’de evli olmayan kadınlara oranla evli olan kadınların işgücüne katılım 

oranlarının iki kat daha fazla olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, evlilikle birlikte hane halkının 

ana gelir getireni koca olması durumunda kadının işgücüne katılımının azaldığını, çocuk ile 

birlikte bu oranın daha da düştüğünü özetlemektedir. Çalışma aynı zamanda evlenmeden 

önce çalışan ama sonra çalışmayı bırakan kadınların işgücü gidişatının belirlenmesinde 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Literatürde diğer ülke deneyimleri de incelenmiştir. 

Lee ve Hirata (2001), Tayvan, Güney Kore ve Japonya için yaptıkları analizde evlilik 

öncesinde daha uzun süre çalışan kadınların evlilik sonrası iş bırakma olasılığının düştüğünü 

ortaya koymuşlardır. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümü kullanılan veri setini açıklamakta ve cevap aranan 

soruya ilişkin veriler ortaya koymaktadır. Takip eden bölümde model ve modelde kullanılan 

değişkenlerin açıklaması yapılmış, model bulguları sunulmuştur. Son bölüm sonuçları 

özetlemektedir. 

2. Veri Seti ve Motivasyon 

Bu çalışmadaki veri seti 1993, 1998 ve 2003 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırmaları’ndan elde edilmiştir. Her araştırma sonrasında Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı/Aile Planlaması Genel 

Müdürlüğü ile işbirliği içinde detaylı bir rapor yayımlamaktadır.  

TNSA’nın temel amacı doğurganlık düzeyleri ve doğurganlıktaki değişimler, bebek ve 

çocuk ölümlülüğü, aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı ile beslenme gibi konular olsa da 

kişilerin medeni hallerini, eğitim düzeylerini, yerleşim yerlerini, istihdam durumlarını, 

evlenmeden önce çalışıp çalışmadıklarını analiz etmeye izin verecek sorular da içermektedir.   

Tüm bu gözlemler ışığında, bu çalışmada, Türkiye’deki evli kadınların çalışma olasılığı 

modellenerek, kadınların istihdam tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yukarıda 

bahsedilen veri seti kullanılarak “logit” modelleri tahmin edilmiştir. Modellerdeki bağımlı 

değişken kadının anket tarihinde çalışıyor olma durumudur. Analiz ve cevaplanmak istenen 

sorular açısından önemli olan bağımsız değişken ise kadının evlilik öncesi çalışıyor olma 

durumudur. Kadının çalışıyor olma durumu ile ilgili olabilecek eğitim durumu gibi diğer 

etkenler de eklenen bağımsız değişkenler aracılığı ile kontrol edilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 1. Çalışma Oranları 

 
Evlilik Öncesi Çalışıyor Mu? 

 Hayır Evet 

 Anket Tarihinde Çalışıyor Mu? Anket Tarihinde Çalışıyor Mu? 

 Hayır Evet Oran(%) Hayır Evet Oran(%) 

1993 3.386 798 19,1 708 1.467 67,4 

1998 2.982 612 17,0 1.203 1.332 52,4 

2003 3.420 560 14,1 2.617 1.455 35,7 

Toplam 9.788 1.970 16,8 4.528 4.254 48,4 

Kaynak: TNSA, Yazarların hesaplamaları. 

Çalışmada ortaya konulan analize ilişkin bir noktanın açıklanmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Hesaplanan oranlar kabaca bir fikir verse de, bu çalışma evlenme 

durumunun kadının çalışma durumu üzerindeki etkisini inceliyor değildir. TNSA veri seti 

yalnızca evlenmiş kadınlar üzerinde yapılan bir ankete dayanmakta ve böyle bir analize 

olanak tanımamaktadır. Bu sebeple çalışmanın sonuçları bir nedensellik analizi olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Katılımcının anket tarihinde çalışıyor olma durumunu etkileyen diğer faktörlerin kontrol 

edilmesi kuşkusuz önemlidir ve bu nedenle en sağlıklı sonucu tahmin ettiğimiz kapsamlı 

lojistik modelin vereceği düşünülmektedir. Bununla birlikte cevap aradığımız sorunun ne 

kadar geçerli olduğunu kabaca görebilmek ve modelin tahmin edilmesinden önce fikir sahibi 

olabilmek için katılımcıların basit bir dağılımını incelemek yeterli olabilecektir. Tablo 1’de, 

anket katılımcılarının evlilik öncesi ve anket tarihindeki çalışma ve çalışmama durumlarına 

göre dört farklı gruba dağılımları verilmiştir.     

Tablo 2. Anket Tarihinde Çalışma Oranları 

 
Çalışmıyor Çalışıyor Çalışma Oranı (%) 

1993 4.094 2.265 35,6 

1998 4.185 1.944 31,7 

2003 6.037 2.015 25,0 

Toplam 14.316 6.224 30,3 

Kaynak: TNSA, Yazarların hesaplamaları. 

Katılımcıların söz konusu gruplara dağılımları cevap aranan sorunun geçerli olabileceğini 

göstermektedir. Tüm yıllar için anket tarihinde çalışma oranı evlilik öncesi çalışmış olan 

katılımcılar için kayda değer ölçüde daha yüksektir. Tüm yılların toplamına bakıldığında 

anket tarihinde çalışma oranı evlilik öncesi çalışmayan kadınlar için yüzde 16,8 iken, evlilik 

öncesi çalışmış olanlar için yüzde 48,4 olmuştur. Bu veriler iki grup arasında belirgin bir 
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farklılık olduğunu göstermekte, tahmin edilen modelde söz konusu değişken için pozitif ve 

yüksek bir etki bulmamız gerektiğine işaret etmektedir. 

Tablo 2’de kadınların anket tarihinde çalışma oranları verilmiştir. Üç ayrı zamanda 

yapılmış anketler incelendiğinde kadın çalışma oranının yüzde 25 ile 35 aralığında değiştiği 

görülmektedir. Çalışma oranı zaman içerisinde azalmış, tüm anketler göz önüne alındığında 

da yüzde 30 civarında gerçekleşmiştir. Karşılaştırma için aynı kadınların evlilik öncesi 

çalışma oranları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Evlilik Öncesi Çalışma Oranları 

 
Çalışmıyor Çalışıyor Çalışma Oranı (%) 

1993 4.184 2.175 34,2 

1998 3.594 2.535 41,4 

2003 3.980 4.072 50,6 

Toplam 11.758 8.782 42,8 

Kaynak: TNSA, Yazarların hesaplamaları. 

Oranlar karşılaştırıldığında, 1993 yılı haricinde tüm anketlerde evlilik sonrası çalışma 

oranlarının düştüğü gözlenmiştir1. Bu düşüş özellikle 2003 yılında çok belirgin olmuş, çalışma 

oranı yarı yarıya azalmıştır. Toplamda da evlilik öncesi yüzde 42,8 olan çalışma oranının 

evlilik sonrasında yüzde 30,3’e gerilediği görülmektedir. Tablolarda sunulan veriler evlilik 

durumunun kadınların çalışma durumunu olumsuz etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Bu 

düşüş temel olarak iki karşıt etkinin bir sonucudur. Kadınların bir kısmı evlilik öncesi 

çalışıyorken evlilik sonrasında çalışmayı bırakmışlardır ancak bir kısmı da evlilik öncesi 

çalışmıyorken çalışmaya başlamışlardır. Veriler, anket tarihinde çalışan kadınların yalnızca 

yüzde 31,7’sinin evlilik öncesi çalışmayan kadınlardan oluştuğunu göstermektedir.  

3. Model ve Bulgular 

Tahmin edilen lojistik modeller kadının anket tarihinde çalışıyor olma olasılığını 

modellemektedir. Bu olasılık üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılan temel faktör ise kadının 

evlilik öncesi çalışma durumudur. Dolayısıyla temel bağımsız değişken evlilik öncesi çalışma 

değişkenidir ve “Evlilik öncesi çalışıyor muydunuz?” sorusuna verilen evet cevabı için “bir”, 

hayır cevabı için “sıfır” değeri almaktadır. 

                                                 
1
 Analiz yapılırken katılımcıların anket tarihinde evli olup olmadıkları dikkate alınmamıştır. Ancak anket en az bir defa evlenmiş 

kadınlar arasında yapıldığından, anket tarihindeki çalışma durumu katılımcının başından en az bir evlilik geçtikten sonraki 
durumuna işaret etmektedir. Ayrıca, anket tarihinde boşanmış veya dul kalmış kadın sayısı oldukça düşüktür, katılımcıların çok 
büyük bir çoğunluğu anket tarihinde evli durumdadır (Tüm yıllar için yaklaşık yüzde 95). 
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Bu etki bütün yıllar için birleştirilmiş veri seti üzerinden araştırılmış ancak yıllar 

içerisindeki farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlılığı ve gücü kukla değişkenler 

kullanılarak incelenmiştir. Bu çerçevede 1993 yılı kontrol yılı olarak kabul edilmiştir. Böylece 

analize dâhil edilen dört adet kukla değişken bulunmaktadır. Bunlar 1998 ve 2003 dönemleri 

için birer değişkenden ve bu değişkenlerin evlilik öncesi çalışma değişkeni ile çarpımlarından 

oluşan iki değişkenden oluşmaktadır. 

Modele dâhil edilen diğer değişkenler, kontrol değişkenleri olarak adlandırılabilir. Kadının 

anket tarihindeki çalışma olasılığını etkileyeceği düşünülen diğer faktörleri de hesaba katmak 

amacıyla eklenmişlerdir. Bu değişkenler genel itibarıyla kadına veya kocasına ait eğitim 

durumu, evlilik yaşı gibi özelliklerle, bölgesel kukla değişkenleri içermektedir. Modelde 

kullanılan tüm değişkenler ve açıklamaları Ek A’da verilmiştir. 

Bu değişkenler seçilirken, bağımlı değişkenle ilgili olabileceği düşünülen pek çok anket 

verisi denenmiş, istatistiksel olarak anlamlı olmayanlar modelden çıkarılmıştır. Bölgesel 

değişkenler, gerek kadınların sosyal statüleri gerekse iş olanakları açısından farklılıkları göz 

önüne alabilmek için eklenmiştir. Yine kentsel-kırsal bölge ayrılığı da kadınların yaşam 

tarzları ve yaptıkları işin şekli ve niteliği açısından taşıdığı önemden dolayı modele dâhil 

edilmiştir.    

Analiz çerçevesinde toplam üç adet model tahmin edilmiştir. İlk model en fazla gözlem 

dâhil edilerek tahmin edilen en geniş modeldir. Bu model hem kentsel hem de kırsal bölgede 

yaşayan katılımcıları içermektedir. Türkiye’de özellikle kadın istihdamı konusunda kentsel ve 

kırsal bölge ayrımı oldukça belirgindir. Kırsal bölgede yaygın olan ücretsiz aile işçiliği, 

kadınların çalışma durumu üzerinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ikinci model, aynı 

analizi yalnızca kentsel bölgede yaşayan kadınlar üzerinden tekrarlamaktadır. Üçüncü ve 

son model ise yalnızca kentsel bölgede yaşayan ve eğitimli olan katılımcıları içermektedir. Bu 

modeli tahmin etmemizin amacı ise, aşağıda daha ayrıntılı biçimde açıklayacağımız üzere 

eğitim durumunun etkilerini daha net görebilmektir. Sonuçlar Ek B ve Tablo 4’te verilmiştir. 

Ek B tahmin edilen katsayıları, Tablo 4 ise marjinal etkileri göstermektedir. 

Tahmin edilen üç lojistik modelin de sonuçları evlilik öncesi çalışma durumunun bağımlı 

değişken olan kadının anket tarihinde çalışıyor olma olasılığı üzerindeki etkisinin pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Söz konusu katsayının sıfır 

olduğu hipotezi her üç model için yüzde 1 anlamlılık düzeyinde reddedilebilmektedir. Model 

sonuçlarına göre evlilik öncesi çalışan bir kadının çalışmayan bir kadına göre anket tarihinde 

çalışıyor olması olasılığı, diğer tüm faktörler sabit olmak üzere, birinci modelde 39,3, ikinci 

modelde 24,2 ve üçüncü modelde de 21,2 yüzde puan daha yüksek tahmin edilmiştir.  
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Tablo 4. Lojistik Model Sonuçları (Marjinal Etkiler) 

 
Model 1 Model 2 Model 3 

 (20.337) (14.849) (12.649) 

Değişkenler    

Ank-çalışma Bağımlı Değişken 

Eö-çalışma 0,393** 0,242** 0,212** 

Z98 -0,022 -0,008 -0,015 

Z03 -0,068** -0,036** -0,049** 

Z98*eöç -0,083** -0,030 -0,022 

Z03*eöç -0,147** -0,071** -0,070** 

Anne-eğt - - 0,020** 

Eğt-ilk -0,012 -0,050** - 

Eğt-üst 0,049** 0,012 - 

Araba -0,022** -0,018* -0,020* 

Yaş 0,151** 0,176** 0,184** 

Yaş2 -0,014** -0,018** -0,019** 

Koca-eğt 0,013** 0,014** 0,008** 

Kentsel -0,269** - - 

Aile-reisi-erkek -0,156** -0,157** -0,180** 

Doğu -0,089** -0,068** -0,036* 

Merkez -0,015 0,008 0,001 

Kuzey 0,121** 0,099** 0,086** 

Güney -0,060** -0,053** -0,048** 

Not: Parantez içindeki sayılar gözlem sayısını göstermektedir. 

** yüzde 1 seviyesinde anlamlı 

*yüzde 5 seviyesinde anlamlı 

Marjinal etkiler Tablo 5’teki katsayılar kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplanma yapılırken diğer açıklayıcı değişkenler ortalama 
değerlerinde sabit tutulmuş, söz konusu açıklayıcı değişkendeki bir birimlik değişimin (kukla değişken ise sıfırdan bire değişiminin) 
bağımlı değişken üzerindeki etkisi elde edilmiştir. 

Kaynak: Yazarların hesaplamaları,  TNSA. 

 

Beklenebileceği gibi, kırsal bölgenin analiz dışında bırakıldığı ikinci modelde etki 

zayıflamış, hem kırsal bölgenin hem de eğitim almamış kadınların dışlandığı üçüncü 

modelde daha da düşmüştür. Ancak her iki modelde de söz konusu değişkenin hem 

istatistiksel olarak anlamlı olması hem de marjinal etkisinin yüzde yirmilerin üzerinde olması, 

vardığımız sonucun ne tarım sektöründeki ücretsiz aile işçiliği ne de eğitimsiz kadınların 

çalışma durumlarından kaynaklanmadığını ve geçerliliğini yalnızca kentsel bölgede yaşayan 

eğitim almış kadınlar hesaba katıldığında da sürdürdüğünü göstermektedir.  

Analize eklediğimiz kukla değişkenler anket dönemleri arasındaki farklılaşmaları 

incelememize de olanak tanımaktadır. Birinci modelde anket dönemlerine ilişkin kukla 
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değişkenlerden 2003 yılına ait olan istatistiksel olarak anlamlıyken 1998 yılına ait kukla 

değişken anlamsız bulunmuştur. Bu durum genel itibariyle 2003 anketinde temsili bir kadının, 

çalışma durumunu etkileyen etkenler aynı olmak üzere, 1993 yılına göre çalışma olasılığının 

daha düşük olduğuna işaret etmektedir. Sonuçlar iki dönem arasında çalışma olasılığının 

negatif yönde 6,8 puan değiştiğini göstermektedir. Bu eğilim örneklemin sınırlandırıldığı ikinci 

ve üçüncü modellerde de değişmemiş ancak düşüş sırasıyla 3,6 ve 4,9 puan olmuştur. 

Ortaya çıkan bu durumda, söz konusu dönemde yaşanan iki ekonomik kriz etkili olmuş 

olabilir.      

Bir başka analiz de evlilik öncesi çalışma değişkeni ile etkileşimli kukla değişkenler 

kullanılarak yapılmıştır. Bu değişkenler çalışmada ölçmeyi amaçladığımız etkinin anket 

dönemleri arasında nasıl değiştiğini göstermektedir. Evlilik öncesi çalışma değişkeninin etkisi 

1998 döneminde referans yıl olan 1993’e göre her üç modelde de düşmüştür. Ancak birinci 

modelde bu negatif değişim istatistiksel olarak anlamlıyken, ikinci ve üçüncü modellerde 

değildir. Yani değişimin kırsal bölgede yaşayan kadınlardan kaynaklandığı ve kentsel bölge 

tek başına incelendiğinde söz konusu değişimin istatistiksel olarak önemli olmadığı 

görülmüştür. 2003 yılındaki değişim ise her üç modelde de negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı görülmektedir. Değişkenin anket zamanında çalışıyor olma olasılığı üzerindeki etkisi 

1993 dönemine göre birinci modelde 14,7, ikinci modelde 7,1 ve üçüncü modelde 7,0 yüzde 

puan azalmıştır.  

Kadınların eğitim durumları analiz çerçevesinde kontrol edilmesi gereken önemli bir 

etkidir. Bu çerçevede ankete katılan kadınlar üç gruba ayrılmış ve üç kukla değişken 

tanımlanmıştır. Birinci grup aynı zamanda kontrol grubu olup hiç eğitim almamış kadınları 

içermektedir. İkinci grupta ilköğretim terk veya ilköğretim mezunu kadınlar yer almaktadır. 

Üçüncü ve son grup ise ortaöğretim ve daha üstü eğitim almış kadınlardan oluşmaktadır. 

Tahmin sonuçları her üç modelde de eğitim durumunun çalışma olasılığını etkileyen önemli 

bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın tahmin edilen katsayıların doğrudan 

yorumlanması “evliliğe seçilim” nedeniyle yanıltıcı olabilecektir. 

Yine yaş değişkeni de kontrol değişkeni olarak analize dâhil edilmiş, beklenen etkiyi 

göstermiştir. Yaş değişkenin kendisi için tahmin edilen etki pozitifken karesi için tahmin edilen 

katsayı negatiftir. Bu durum yaşın öncelikle çalışma olasılığını pozitif etkilediğini, ancak belli 

bir yaştan sonra bu olasılığı düşürdüğünü göstermektedir. 

Araba değişkeni de ailenin gelir durumunu göstermesi açısından modele konmuştur. Her 

üç modelde de negatif bulunan katsayılar ailenin geliri iyi ise kadının çalışma olasılığının 

düştüğünü ortaya koymaktadır. 
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Diğer iki kontrol değişkeni için katsayılar da beklenilen işarete sahiptir. Aile reisinin erkek 

olması her üç modelde de kadının çalışma olasılığını olumsuz etkilemektedir. Yine kocanın 

eğitim seviyesi de çalışma olasılığına olumlu yansımakta, kocanın daha fazla eğitim almış 

olması çalışma olasılığını artırmaktadır. Bunların dışında bölgesel kukla değişkenler de 

analize dâhil edilmiş, kontrol grubu olan batı bölgesine göre, kuzeyde çalışma olasılığının 

yüksek, doğu ve güneyde ise düşük olduğu gözlenmiştir. Merkezde ise çalışma olasılığı 

batıdan istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir.    

4. Sonuç 

Çalışmanın temel sonucu, evlilik öncesinde çalışan bir kadının çalışmayan bir kadına 

göre evlendikten sonra çalışıyor olma olasılığının kayda değer oranda daha yüksek olması 

ve bu etkinin istatistiksel olarak da önemli olmasıdır. Bu sonuç kadın istihdamını artırıcı bir 

politika önerisinin, kadınları genç yaşta ve evlilik öncesi dönemde hedeflemesinin daha etkili 

olabileceğine işaret etmektedir. Örneklemde kadının ilk evlilik yaşı ortalama 18-19 

civarındadır. Bu durum da kadınların genç yaşlarda işgücüne katılımlarının sağlanmasının, 

kadın istihdamı açısından daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Yine de 

uygulanacak yeni bir politikanın kadınların evlilik tercihlerini etkileyerek bu çalışmanın 

sonuçlarını da değiştirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.    

Son olarak çalışmada kullanılan evlilik öncesi ve sonrası çalışma durumu değişkenlerinin 

benzer faktörlerden etkilenmelerinden kaynaklanabilecek bir takım teknik sorunlar da 

sonuçlar değerlendirilirken göz önüne alınmalıdır. Özellikle ilgili açıklayıcı değişkenlerin 

dışlanmasından kaynaklanabilecek bir yanlılık, denklemlerin sağ tarafını mümkün olduğunca 

zenginleştirerek önlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede çalışmanın sonuçları bir nedensellik 

analizinden çok, kadının evlilik öncesi ve sonrası çalışma durumları arasındaki etkileşimin 

ortaya konması yönünden değerlendirilmelidir. 
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Ek A.  

Değişken Açıklama 

Ank-çalışma 
Anket tarihinde çalışma durumunu göstermektedir. 
Evet için 1, hayır için 0 değerindedir. 

Eö-çalışma 
Evlilik öncesi çalışma durumunu göstermektedir. 
Evet için 1, hayır için 0 değerindedir. 

Z98 
1998 yılına ait kukla değişkendir. 
1998 için 1, diğer anket dönemleri için 0 değerindedir. 

Z03 
2003-04 dönemine ait kukla değişkendir. 
2003-04 için 1, diğer anket dönemleri için 0 değerindedir. 

Z98*eöç 
z98 ve eö-çalışma değişkenlerinin çarpımıdır. 
Her iki değişken 1 ise 1, diğer durumlarda 0 değerindedir. 

Z03*eöç 
z0304 ve eö-çalışma değişkenlerinin çarpımıdır. 
Her iki değişken 1 ise 1, diğer durumlarda 0 değerindedir. 

Anne-eğt 
Kadının eğitim durumunu göstermektedir. 
Eğitim görülen yıl sayısı ile ölçülmektedir. 

Eğt-ilk 
Kadının eğitim almış olma durumunu göstermektedir. 
İlköğretim (terk etmiş veya tamamlamış) için 1, diğer durumlarda 0 değerindedir. 

Eğt-üst 
Kadının eğitim almış olma durumunu göstermektedir. 
Orta ve üst öğretim (terk etmiş veya tamamlamış) için 1, diğer durumlarda 0 
değerindedir. 

Koca-eğt 
Kocanın eğitim durumunu göstermektedir. 
Eğitim görülen yıl sayısı ile ölçülmektedir. 

Yaş Kadının anket tarihindeki yaşını göstermektedir. 

Araba 
Ailenin arabası olup olmadığını göstermektedir. 
Varsa 1, yoksa 0 değerindedir. 

Kentsel 
Kentsel veya kırsal bölgede bulunuyor olma durumudur. 
Kentsel için 1, kırsal için 0 değerindedir. 

Aile-reisi-erkek 
Aile reisinin erkek olup olmadığını göstermektedir. 
Evet için 1, hayır için 0 değerindedir. 

Doğu 
Doğu bölgesine ait kukla değişkendir. 
Doğu için 1, diğer bölgeler için 0 değerindedir. 

Merkez 
Merkez bölgesine ait kukla değişkendir. 
Merkez için 1, diğer bölgeler için 0 değerindedir. 

Kuzey 
Kuzey bölgesine ait kukla değişkendir. 
Kuzey için 1, diğer bölgeler için 0 değerindedir. 

Güney 
Güney bölgesine ait kukla değişkendir. 
Güney için 1, diğer bölgeler için 0 değerindedir. 

Kaynak: TNSA, Yazarların hesaplamaları. 
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Ek B. 

Lojistik Model Sonuçları (Katsayılar) 

 
Model 1 Model 2 Model 3 

 (20.337) (14.849) (12.649) 

Değişkenler    

Ank-çalışma Bağımlı Değişken 

Eö-çalışma 1,977** 1,438** 1,272** 

Z98 -0,117 -0,051 -0,098 

Z03 -0,362** -0,235** -0,312** 

Z98*eöç -0,475** -0,209 -0,146 

Z03*eöç -0,887** -0,509** -0,483** 

Anne-eğt - - 0,129** 

Eğt-ilk -0,065 -0,324** - 

Eğt-üst 0,246** 0,076 - 

Araba -0,118** -0,120* -0,132* 

Yaş 0,792** 1,149** 1,180** 

Yaş2 -0,076** -0,117** -0,121** 

Koca-eğt 0,068** 0,093** 0,055** 

Kentsel -1,268** - - 

Aile-reisi-erkek -0,720** -0,840** -0,932** 

Doğu -0,517** -0,511** -0,250* 

Merkez -0,076 0,055 -0,009 

Kuzey 0,572** 0,561** 0,491** 

Güney -0,331** -0,379** -0,339** 

Not: Parantez içindeki sayılar gözlem sayısını göstermektedir. 

** yüzde 1 seviyesinde anlamlı 

*yüzde 5 seviyesinde anlamlı 

Kaynak: Yazarların hesaplamaları,  TNSA. 
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