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Çalışma Nedir?

Çalışma; yaşamın sürekliliğini sağlayan sosyal bir faaliyet olarak, geçmişi
insanlığın var oluşuna kadar uzanan, insan yaşamının en merkezi alanlarından
biridir.

Kişinin bedensel veya zihinsel olarak herhangi bir alanda emek vermesi ve
bundan ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel rolleri açısından doyum
sağlaması durumudur.



Cinsiyet: Kişinin kadın yada erkek olarak gösterdiği genetik, biyolojik ve fizyolojik
özellikleri ifade eder .

Toplumsal Cinsiyet (Gender): Sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller,
sorumluluklar olarak tanımlanır. Kişinin içinde yaşadığı toplum ve kültürün o
cinsiyeti nasıl tanımladığı ve ona hangi rolleri uygun gördüğüyle ilgilidir.

Biyolojik Cinsiyet 
Doğuştandır.
Bedensel, fizikseldir.
Evrenseldir.

Toplumsal Cinsiyet 
Toplumsallaşma sürecinde öğrenilir.
Toplumun cinsiyetlerden 
beklentilerine işaret eder.
Farklı dönemler, toplumlar ve 
kültürlere göre değişir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Toplumsal Cinsiyette Eşitlik (Gender Equality): Fırsatları
kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetlere
ulaşmada bireyin cinsiyeti nedeni ile ayrımcılığa maruz
kalmaması/ayrımcılık yapılmamasıdır.

Toplumsal Cinsiyette Hakkaniyet (Gender Equity):  Farklı 
kültürde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara 
ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları 
ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve 
erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır.



Cinsiyet Ayrımcılığı

Cinsiyet ayırımcılığı, genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden 
dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır.

Cinsiyet ayırımcılığı, toplumda kadınların temel hizmetlerden 
yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara sahip olmada erkeklere oranla 
eşit olmayan koşullar yaşaması, şiddete uğraması, siyasette ve çalışma 
yaşamında düşük oranlarda temsil edilmesi biçiminde 
tanımlanmaktadır.



Cinsiyet Temelinde Çalışma Yaşamında Fırsat Eşitliği

•Kadınların işgücüne katılımlarını artırıcı, 

•Geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım 

düzeylerini yükseltici, 

•Eğitim imkânlarından fırsat eşitliği çerçevesinde daha fazla 

yararlanmalarını sağlayıcı, 

•Sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici “insan ve kadın odaklı” yeni 

politika ve stratejilere ihtiyacımız bulunmaktadır.



Cinsiyet Temelinde Çalışma Yaşamında Fırsat Eşitliği

Cinsiyet eşitliği alanında; 

•Eşit haklar, eşit işe eşit ücret hakkı, 

•Ayrımcılığın uygulanmaması, 

•Kadınların çalışma koşullarının erkeklerle eşit bir şekilde düzenlenmesi,

•İşyerinde terfi için fırsat eşitliği tanınması, anneliğin korunması, 

•Annelerin sosyal haklardan yararlanmaları



Kadın İstihdamının Arttırılması

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda 
kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal 
kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve 
eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe giriş sınavları ve hizmet içi eğitim 
programlarına katılım, görevde ve unvanda yükselme (terfi), üst yönetim 
kademelerinde görev alma hususlarında cinsiyete dayalı ayrımcılık 
yapılmamalı, kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesi gözetilmelidir.

Kadın konukevlerindeki şiddet mağduru kadınlar ile tahliyesine bir yıldan az 
kalmış olan cezaevindeki kadınlar ve kocası ölmüş veya boşanmış kadınların 
sosyal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek projelere 
öncelik tanınmalıdır.



Kadın İstihdamının Önündeki Engeller

• Kadınların yeterince eğitim alamamasıdır.

• Ataerkil (patriarkal) düşünce yapısıdır. 

• Kayıt dışı ekonomi.

• Cam Tavan (Glass Ceiling) Engeli (yetenekli kişilerin üst düzey 

pozisyonlarda görev alamamaları)

• İşverenlerin istihdam edecekleri kişileri özellikle erkek personel 

ağırlıklı seçmeleri

• Kadınların çalışmak istememesi



Kamu 
Personelinin 

Cinsiyet Dağılımı
Toplam Çalışan Çalışan 

Oranı (%)

Kadın 1.165.481 37,01

Erkek 1.983.696 62,99

Toplam 3.149.177 100,00

Kamuda Kadın İstihdamı



Kadın ve erkeklerdeki sağlık ve hastalık örüntüleri belirgin
farklılıklar gösterir.

Kadınlar daha uzun süre yaşarlar ancak daha fazla hastalık ve
sağlık riski taşırlar.

Cinsiyete göre üreme sağlığı ve hastalık yükü incelendiğinde,
kadının hastalık yükü yüzde 36.6 iken, erkeğin hastalık yükü
yüzde 12.3"tür.

Kadın Sağlığı ve Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler



Kadın Sağlığı ve Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler-1

•Kadınlara hizmet sunan kuruluşların sayıca arttırılması,
•Kadınların yoğun olarak karşılaştıkları hastalıklara özel teşhis ve
tedavi birimlerinin yaygınlaştırılması
•Kadın sağlığına yönelik erken tanı ve tarama programları
geliştirilmesi
•Sağlık personeli yetiştiren fakülte ve yüksekokulların
müfredatlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik
şiddet konularının yer alması
•Kırsal alanlar öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’de anne
ölümlerinin azaltılması



•Kadınların üreme sağlığı başta olmak üzere genel sağlık
konuları hakkında bilinçlendirilmesi
•Erkeklerin aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve
üreme sağlığı başta olmak üzere kadın sağlığı konusunda
bilinçlendirilmesi
•Erken evliliklerin ve akraba evliliklerinin kadın ve çocuk
sağlığına olumsuz etkileri hakkında toplumun bilinçlendirilmesi
•Kadın sağlığı araştırmalarının yaygınlaştırılması ve
desteklenmesi

Kadın Sağlığı ve Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler-2



Kadına Yönelik Mobbing
Kadınlara yönelik mobbingin ağırlıklı nedeni, çalışan olmalarından 
daha çok kadın olmalarından kaynaklanmaktadır. 

İşsizlik kaygısıyla onurlu çalışma hakkının zedelendiği “huzursuz” 
çalışma ortamında zihinsel, psikolojik ve sosyal olarak tükenmiş bir 
durumda çalışmalarına yol açmakta ve ayrıca böyle bir ortamda 
çalışmaya dayanamayarak yılmaların/yıldırılmaların ve işten 
ayrılmalarını beraberinde getirmektedir.



Kadına Yönelik Mobbing

Mobbing kurbanı ve mobbing uygulayan arasında güç eşitsizliği 
bulunmaktadır.

İşyer(ler)inde toplumsal cinsiyet rol kaynaklı eşit olmayan güç 
ilişkisi, kadın çalışanların daha fazla mobbing davranışı, eylemi 
ile karşı karşıya kalmasını tetiklemektedir.



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun;

“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun” hazırlanmış ve 20 Mart 2012
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

• Fiziksel şiddet

• Cinsel şiddet

• Duygusal şiddet

• Ekonomik şiddet

• Siber şiddet 



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Türkiye'de Kadın Cinayeti;

2016'da 304, 

2017'de 353, 

2018'de 280,

En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299’ dur.



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Şiddetin Sebepleri -1

•Erkek tarafından uygulanan şiddetin toplumda mazur 
görülmesi

•Şiddetin kadına güç gösterme ve otorite kurma aracı olarak 
görülmesi gibi kültürel inanışlar

•Eğitimsizlik, alkol, madde ve kumar bağımlılığı

•Ekonomik problemler ve işsizlik



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Şiddetin Sebepleri - 2

•Ailevi problemler ve geçimsizlik

•Medyanın olumsuz etkileri, maço erkek tipinin film ve 
dizilerde yüceltilmesi

•Yanlış arkadaş seçimi ve yanlış çevre

•İletişim eksikliği

•Biyolojik sorunlar



Klişeler ve Gerçekler;

•Ailede sadece kadınlar şiddet görür.

•Sadece evli kadınlar eşleri tarafından şiddet görür

•Eğitimli bireyler şiddet uygulamaz

•Batı ülkelerinde kadına şiddet vakaları azdır.

•İslam kadına şiddeti olumluyor(!)

•Kadına şiddetle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin dili, 
toplum üzerinde yapıcı etkiye sahiptir.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Şiddete maruz kalan kadınların medeni durum dağılımına ilişkin göstergeler;

Medeni Durum Oran (%)
Evli kadınlar 59,1
Bekâr kadınlar 9,9
Boşanmış kadınlar 20,2
Dul olan kadınlar 3
Resmi nikâhı olup ayrı yaşayan kadınlar 4,4
İkinci eş durumunda olan kadınlar 2,5
Birlikte yaşayan kadınlar 1,1



Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Kadına Şiddetin Sonuçları

•Öğrenilmiş çaresizlik, tekrarlanan yeni bir şiddet vakası
•Yoğun korku, panik, endişe, güvensizlik, ümitsizlik, utanç
•Ağır yaralanma, fiziksel engellilik
•Ölüm, kendini koruma amaçlı işlenen cinayet, intihar teşebbüsü veya
düşüncesi
•Boşanma, alkol ve madde bağımlılığı, yeme ve/veya uyku problemleri
•Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, psikolojik temelli fiziksel
şikâyetler
•Çocukların da dahil olduğu toplumun derinden etkilendiği
olumsuzluklar



Geleneksel anlayışa göre kadınlar, aile içinde cinsiyet temelli iş bölümü
çerçevesinde ev işi yapan, bakım işleriyle ilgilenen ve işgücü piyasasına
katılmadıkları için üretici kabul edilmeyen kişilerdir.

Türkiye’de kadınların istihdam statüleri incelendiğinde, önemli bir
kısmının ücretsiz aile işçisi statüsünde bulunduğu görülmektedir.
(tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliği)

Eğitim düzeyi yükseldikçe, kadınlar yüksek statülü ve yüksek ücretli
işlere ulaşabilmekte ve iktisadi büyümeye katkı sağlamaktadırlar

Kadının Statüsü



Kadının Eğitimi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesine (II. Eğitim ve 
Öğrenim Hakkı ve Ödevi) göre; 

“kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve
ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve
devlet okullarında parasızdır.”



Kadının Eğitimi
Öğrenim Düzeyi Kadın Erkek Toplam

Okuma yazma bilmeyen 2.617.566 553.704 3.171.270

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 7.342.881 6.467.434 13.810.315

İlköğretim mezunu 5.256.806 6.729.630 11.986.436

Lise veya dengi okul mezunu 5.024.315 6.859.021 11.883.336

Yüksekokul veya fakülte mezunu 2.299.487 3.196.262 5.495.749

Yüksek lisans mezunu 163.414 238.359 401.773

Doktora mezunu 46.450 75.473 121.923



Kadının Eğitimi

• Çocuk yaşta evlenmeyi özendiren düzenlemeler,
• Çocuk işçiler sorununun sürmesi, okullarda,
• Yurtlarında ve kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar

ve şiddet vakalarının artışını
• Yoksulluk
• Eğitim hakkından eşit koşullarda ve ücretsiz olarak

yararlanamama

Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitime Erişim Sorunu



Fırsat Eşitliği Nedir?
Bireylerin kamusal imkanlardan eşit ve adil koşullarda yararlanması

İş hayatında ise kadın ve erkeğin çalışma koşullarının birbirine yaklaştırılması, 
ücretler ve yönetimde yer almak açısından eşitliğin sağlanması

Fırsat Eşitliği = Yarışmaya Katılma Eşitliği !!!



Fırsat Eşitliği Neden Gereklidir?

Kadınların iş hayatına eşit fırsatlarla katılması sürdürülebilir 
kalkınma için hayati önem taşımaktadır.

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatına 
daha etkin ve aktif katılımı önemli toplumsal faydaları da 
beraberinde getirmektedir.

Küreselleşen dünyada Türkiye’nin güçlü bir aktör olarak yer 
alması için hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da 
kadın-erkek eşitliği kaçınılmaz bir gerekliliktir.



Sonuç ve Değerlendirme 




