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İstat st klerle Kadın, 2021
Türk ye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1' n erkekler oluşturdu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S stem (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında, kadın nüfus 42 m lyon 252 b n 172 k ş , erkek
nüfus 42 m lyon 428 b n 101 k ş oldu. D ğer b r fadeyle; toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1' n se erkekler oluşturdu.
Kadınlar le erkekler arasındak bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması neden yle, 60 ve daha yukarı yaş
grubundan t baren kadınların leh ne değ şt . Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,3 ken 90 ve üzer yaş grubunda
%73,2 oldu.
C ns yete ve yaş grubuna göre nüfus oranı (%), 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S stem Sonuçları, 2021

En az b r eğ t m düzey n tamamlayan kadınların oranı %87,7 oldu
Ulusal Eğ t m İstat st kler Ver Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2020 yılları arasında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az b r
eğ t m düzey n tamamlayanların toplam nüfus ç ndek oranının yıllar t barıyla arttığı görüldü. En az b r eğ t m düzey n
tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştak b reyler n toplam nüfus ç ndek oranı, 2008 yılında %81,1 ken 2020 yılında %92,9
oldu. En az b r eğ t m düzey n tamamlayanların oranı c ns yete göre ncelend ğ nde; 2008 yılında, kadınlarda %72,6,
erkeklerde %89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla %87,7 ve %98,1 oldu.
C ns yete göre en az b r eğ t m düzey n tamamlayanların oranı (%), 2008-2020

Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğ t m İstat st kler Ver Tabanı, 2008-2020
En az ün vers te mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştak nüfusun toplam nüfus ç ndek oranı se 2008 yılında %9,8 ken 2020
yılında %22,1 oldu. Bu oran c ns yete göre ncelend ğ nde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az ün vers te mezunu
olan kadınların oranı %7,6, erkekler n oranı %12,1 ken bu oran 2020 yılında kadınlarda %19,9, erkeklerde se %24,4 oldu.
C ns yete göre seç lm ş göstergeler, 2020

Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğ t m İstat st kler Ver Tabanı, 2020
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2020

Kadınların st hdam oranının erkekler n yarısından daha az olduğu görüldü
Hanehalkı şgücü araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında, Türk ye'de 15 ve daha yukarı yaştak st hdam ed lenler n oranı
%42,8 olup bu oran kadınlarda %26,3, erkeklerde se %59,8 oldu.
En yüksek st hdam oranı, 2020 yılında %50,9 le TR21 (Tek rdağ, Ed rne, Kırklarel ) bölges nde gerçekleşt . En düşük
st hdam oranı se %26,0 le TRC3 (Mard n, Batman, Şırnak, S rt) bölges nde oldu. En yüksek kadın st hdam oranı, %34,7 le
TR90 (Trabzon, Ordu, G resun, R ze, Artv n, Gümüşhane) bölges nde ken en yüksek erkek st hdam oranı, %67,9 le TR21
(Tek rdağ, Ed rne, Kırklarel ) bölges nde gerçekleşt . En düşük st hdam oranı se kadınlarda %12,6, erkeklerde %40,4 le
TRC3 (Mard n, Batman, Şırnak, S rt) bölges nde oldu.

Yükseköğret m mezunu kadınların şgücüne katılım oranı %65,6 oldu
Hanehalkı şgücü araştırması sonuçlarına göre; eğ t m durumuna göre şgücüne katılım oranı ncelend ğ nde; 2020 yılında
kadınların eğ t m sev yes yükseld kçe şgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların şgücüne
katılım oranı %12,4, l se altı eğ t ml kadınların şgücüne katılım oranı %24,1, l se mezunu kadınların şgücüne katılım oranı
%29,9, meslek veya tekn k l se mezunu kadınların şgücüne katılım oranı %37,0 ken yükseköğret m mezunu kadınların
şgücüne katılım oranı %65,6 oldu.

Kadınların st hdamda yarı zamanlı çalışma oranı %19,5 oldu
Hanehalkı şgücü araştırması sonuçlarına göre; yarı zamanlı çalışanların st hdam ç ndek oranı 2020 yılında toplamda %12,4
olurken, kadınlarda bu oran %19,5, erkeklerde se %9,3 oldu.

Hanes nde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundak kadın st hdam oranı %25,2 oldu
Hanehalkı şgücü araştırması sonuçlarına göre; hanes nde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundak b reyler n
st hdam oranı, 2014 yılında %59,8 ken 2020 yılında %56,8 oldu. Bu oran c ns yete göre ncelend ğ nde; 2020 yılında
hanes nde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundak kadınların st hdam oranının %25,2, erkekler n st hdam oranının
se %85,5 olduğu görüldü.

Çalışan kadınların %63,5' n n şe gel ş g d ş ç n harcanan zamandan memnun olduğu görüldü
Yaşam memnun yet araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında çalışanların %61,9'unun şe gel ş g d ş ç n harcanan
zamandan memnun olduğunu bel rt rken kadın çalışanlarda bu oranın %63,5, erkek çalışanlarda se %61,3 olduğu görüldü.

Kadın büyükelç oranı %26,5 oldu
Dış şler Bakanlığı ver ler ne göre; kadın büyükelç oranı 2011 yılında %11,9 ken bu oran 2021 yılında %26,5 oldu. Erkek
büyükelç oranı se 2011 yılında %88,1 ken 2021 yılında %73,5 oldu.

Kadın m lletvek l oranı %17,4 oldu
Türk ye Büyük M llet Mecl s ver ler ne göre; 2021 yıl sonu t barıyla 582 m lletvek l çer s nde kadın m lletvek l sayısının 101,
erkek m lletvek l sayısının se 481 olduğu görüldü. Mecl se g ren kadın m lletvek l oranı, 2007 yılında %9,1 ken bu oran 2021
yılında %17,4 oldu.

Yükseköğret mde görevl profesörler ç nde kadın profesör oranı %32,4 oldu
Yükseköğret m stat st kler ne göre; yükseköğret mde görevl profesörler ç nde kadın profesör oranı 2010-2011 öğret m yılında
%27,6 ken 2020-2021 öğret m yılında %32,4 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı %40,1, öğret m görevl s
kadrosunda görev yapan kadın oranı se %50,6 oldu.

Yönet c poz syonundak kadın oranı %19,3 oldu
Hanehalkı şgücü araştırması sonuçlarına göre; ş rketlerde üst düzey ve orta kademe yönet c poz syonundak kadın oranı
2012 yılında %14,4 ken 2020 yılında %19,3 oldu.

Ortalama lk evlenme yaşı kadınlarda 25,4, erkeklerde 28,1 oldu
Evlenme stat st kler ne göre; resm olarak lk evl l ğ n 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,4 ken
erkekler n ortalama evlenme yaşı 28,1 oldu. Ortalama lk evlenme yaşının en yüksek olduğu l, kadınlarda 28,9 yaş,
erkeklerde 31,6 yaş le Tuncel oldu. Ortalama lk evlenme yaşının en düşük olduğu ller se kadınlarda 22,5 yaş le Ağrı,
erkeklerde 26,1 yaş le Şanlıurfa oldu.
En yüksek ve en düşük ortalama lk evlenme yaşına sah p lk 3 l n c ns yete göre dağılımı, 2021

Kaynak: TÜİK, Evlenme İstat st kler , 2021

Kadınların %15,4'ünün eğ t m sev yeler n n eşler nden daha yüksek olduğu görüldü
ADNKS sonuçlarına göre; resm evl l klerde eşler arasındak eğ t m farkı ncelend ğ nde, 2020 yılında kadınların %39,8' n n
kend ler nden daha yüksek eğ t ml erkeklerle evl olduğu, eşler nden daha yüksek eğ t ml olan kadınların oranının se %15,4
olduğu görüldü. Eğ t m sev yeler aynı olan eşler n oranı %43,0, eğ t m sev yeler farkı b l nmeyen eşler n oranı se %1,7 oldu.

Evl l ğ n lk 5 yılında boşanan kadınların %25,8' n n 30-39 yaş grubunda olduğu görüldü
Boşanma stat st kler ne göre; evl l k süres ne göre boşanmalar ncelend ğ nde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların
%33,6'sı evl l ğ n lk 5 yılı, %20,9'u se evl l ğ n 6-10 yılı ç nde gerçekleşt . Evl l ğ n lk 5 yılında boşanan kadınların %25,8'
n n, erkekler n se %38,7's n n 30-39 yaş grubunda olduğu görüldü.

İnternet kullanan kadınların oranı %77,5 oldu
Hanehalkı b l ş m teknoloj ler kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında 16-74 yaş grubundak b reyler n İnternet
kullanım oranı %82,6 oldu. Bu oran, kadınlarda %77,5 ken erkeklerde %87,7 oldu.

İnternet üzer nden ürün s par ş veren ya da satın alan kadınların oranı %40,3 oldu
Hanehalkı b l ş m teknoloj ler kullanım araştırması sonuçlarına göre; nternet üzer nden k ş sel kullanım amacıyla mal veya
h zmet s par ş veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundak b reyler n oranı, 2020 yılı N san ayı le 2021 yılı Mart ayını
kapsayan on k aylık dönemde %44,3 oldu. C ns yete göre nternet üzer nden mal veya h zmet s par ş verme ya da satın
alma oranı, kadınlarda %40,3 ken erkeklerde %48,3 oldu.

Kadınların %35,5' yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kend n güvens z h ssett
Yaşam memnun yet araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kend ler n güvens z
h ssedenler n oranı toplamda %25,0 ken bu oran kadınlarda %35,5, erkeklerde %14,2 oldu. Kadınların %48,1' , erkekler n se
%70,9'u yaşadıkları çevrede kend ler n güvende h ssett .
Evde yalnız otururken kend ler n güvens z h ssedenler n oranı 2021 yılında toplamda %6,6, kadınlarda %9,1, erkeklerde
%4,0 oldu. Kadınların %78,1' , erkekler n se %87,3'ü evde yalnız otururken kend ler n güvende h ssett .

Bu konuyla lg l b r sonrak haber bülten n n yayımlanma tar h Mart 2023'tür.
____________________________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
Kadınların sosyal ve ekonom k konumlarını y leşt rmek ç n sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve
olumsuz göstergeler n şaret ett ğ alanlarda y leşt r lmeler n yapılması gerekl l ğ b r gerçekt r. Bu alanda gerekl pol t kaların
oluşturulması ve oluşturulan pol t kaların sağlıklı b r şek lde zleneb lmes amacıyla, Türk ye İstat st k Kurumu (TÜİK) web
sayfasında 16 başlık altında 141 göstergey çeren Toplumsal C ns yet Göstergeler Ver Set yayımlanmaktadır.
Bununla b rl kte, B rleşm ş M lletler (BM) Toplumsal C ns yet Göstergeler M n mum Gösterge Set de TÜİK web sayfasından
sunulmaktadır. BM İstat st k Kom syonu tarafından 2013 yılında kabul ed len BM Toplumsal C ns yet Göstergeler 52 M n mum
Gösterge Set , toplumsal c ns yet stat st kler konusunda, ulusal düzeyde üret len ve uluslararası düzeyde karşılaştırılab l rl ğ
olan göstergelerd r.

