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Sunum Planı: 

 

 Kadınla Ġlgili EĢitsizlik Alanları 

 

 EĢitsizliğin Nedenleri 

 

 Uluslar arası normlar ıĢığında  Ġstihdam Konusunun    

    “Toplumsal Cinsiyet” Bağlamında Analizi (Güncel bir  

     ÇalıĢma) 

 

 EĢitsizliklerde farklı örnekler  

 

 Sonuç ve Öneriler 
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GÜNÜMÜZDE 

KADINLA İLGİLİ EŞİTSİZLİK ALANLARI 

 Doğmadan önce / dünyaya gelmede eşitsizlik: “Erkek 
Çocuk tercihi”; Dişi fetüs - istemli düşük (yaşam 
hakkı) 

 Çocuklukta /bakımda eşitsizlik: Doğuşta kadın 
cinsiyeti daha güçlü ancak bu 2-5 yaşlarında GOÜ‟de 
tersine çevrilmeye başlıyor 

 Eğitimde eşitsizlik: Dünyada OY olmayanların 2/3‟ü 
kadın; Okula gitmeme, okuldan ayrılmada cinsiyet 
önemli belirleyici   

 Karar alma mekanizmasında yer almada eşitsizlik 
(yöneticilerin cinsiyeti – cam tavan)    
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 Politik faaliyetlerde eşitsizlik 

 Bilimsel faaliyetlerde – ilelemede  eşitsizlik 

 Kendi kararını vermede  eşitsizlik (eş seçimi- 
doğurganlık) 

 Çocuk yaşta evlilikler (Dünyada 700 milyon – 
Türkiye‟de 3 evlilikten biri !) 

 Cinsiyet temelli şiddet 

  Ev – aile içinde , iş bölümü, karar, mülkiyet, miras vb 

 Tüm  yoksulların 2/3‟ü KADIN  

  Çalışma yaşamında eşitsizlik:  cinsiyete göre istihdam  
oranları, meslek seçimi, iş türü, ödenen ücret, 
meslekte ilerleme/cam tavan… vb. eşitsizlik 

  Bütün bu eşitsizlikler pek de dikkate alınmaz hatta 
“Doğal” kabul edilir. 

 



NEDEN ??????????????????????????? 

 

Ataerkil  kültürde: 

 Erkek ya da eril olan olumlu ya da esas - norm  

    olarak kurgulanırken,  

 Kadın ya da diĢil olumsuz, esas olmayan,  

    normal dıĢı, yani “öteki” olarak konumlanır.  

 Literatürde kadın, “erkeğin ötekisi” olarak  

    tanımlanırken anlatılmak istenilen tam da budur.  
     (Simone de Beauvoir)  

Tarih süresince kadının ve erkeğin toplumsal  

   olarak üstlendiği roller çeĢitli değiĢimlere  

   uğramıĢtır.  



 M.Ö 600 ve M.S. 1300 yılları arasında yükselen tarım  

    kültürü ile kadınlar ticaretin metası haline gelmiĢ,  

    köleleĢmeyle birlikte hak ve özgürlüklerini kaybetmeye   

    baĢlamıĢlardır.  

 1300‟lerden 1700‟lere kadar geçen feodal dönemde ise  

     kadın ve erkeğin üretim hayatında, evlerinde ve  

     tarlalarında “omuz omuza” çalıĢtığı görülmektedir.  

     (organize bir iĢ bölümüne rastlanmamaktadır).  

 1700‟lerde sanayileĢme ile birlikte cinsiyete yönelik iĢ  

     bölümü kavramının güçlendiği görülüyor.  

 Bu dönemde erkekler “ekmeğinin peĢine düĢerken”,  

    kadınlar da “ev kadınları” haline gelmiĢtir.  



 
Kadınlar, “insan ve yurttaşlık hakları” deyiminin, en                       
       başından beri kendilerini kapsamadığının farkındaydılar.  
 1700 yılında yazar  Mary Astell, “eğer bütün  
     insanlar doğuştan özgürse, nasıl oluyor da bütün  
     kadınlar köle doğuyor?  diye isyan etmiştir. 
 1791‟de Olympe de Gouges “Kadın ve Yurttaş Hakları  
   Bildirgesini” ilan edince “kadın cinsiyetine     
    yakıĢmayacak biçimde politika yapmaya kalkıĢtığı  
    için” (!) devrimci mahkeme tarafından giyotine  
    gönderilmiştir. 
  “Kadın”, tarih boyunca ataerkil sistemin denetimi altında  
        tutulmuş ve kişisel özgürlükleri ya verilmemiş ya da   
        ellerinden alınmıştır 
  Bu bağlamda başta kadınlar olmak üzere yüzyıllar  
      boyu mücadele verilmiş ancak hala istenilen düzeyde    
      hedefe varılamamıştır.   



Temel Nedeni 

Toplumsal Cinsiyet 

Ayırımcılığı 

• Toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen 
ve toplumsal olarak kurgulanan roller, 
davranışlar ve özellikler anlamına gelir.  

• Kadınlar ve erkekler biyolojik farklılıklarla 
doğsalar da  onlara  

• Atfedilen tüm özellikler, içinde  yaşadıkları 
toplum tarafından belirlenmektedir.  

 
ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ SEMİNERLERİ, 

2018 - 2019 
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Kadın yönünden Haklarla ilgili Uluslararası Önemli başlangıçlar ve  
Başlıca UA Belgeler: (kronolojik) 

 

 1946 – BM Kadının Statüsü Komisyonu 
 1948 – BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
 1975 - Mexico City- Birinci Dünya Kadın Konferansı 
 1975 - BM GK- “Uluslararası Kadınlar Yılı” 
 1975-1985  dönemi “UA Kadın On Yılı” olarak ilan edildi  
 1979 – CEDAW, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önl. UA sözleşmesi                

  1980 – Kopenhag: BM İkinci Dünya Kadın Konferansı 
 1984 - Meksika‟da yapılan UA Nüfus Konferansı  
 1985 –Nairobi - BM Üçüncü Dünya Kadın Konferansı  
 1994 – ICPD -Kahire:  UA Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
 1995 – Pekin: Dünya IV. Kadın Konferansı 
 ICPD + 5,10,15; Pekin + 5,10,15, 20 ler….. 
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 Kadın / ÜSCS ve Haklarla ilgili Uluslararası Önemli başlangıçlar ve 

Başlıca UA Belgeler: (kronolojik)…. devam… 
 
1994 – ICPD -Kahire:  UA Nüfus ve Kalkınma Konferansı 

 
 1995 – Pekin: Dünya IV. Kadın Konferansı 

 
 ICPD + 5,10,15; Pekin + 5,10,15 + 20 ler….. 
 

 2000 – UA AP Federasyonu (IPPF) Üreme ve Cinsel Haklar   
                  Bildirgesi – (Vizyon 2000) 
 2000 - MDG - New York: Yeni bin yıl Kalkınma Hedefleri 
 2015 -  BM: ICPD + 20 
 2016 - BM: Yeni Binyıl Kalkınma Hedefleri + 20 (yeni 17 hedef)  

 AYRICA: Türkiye‟nin imzaladığı ve TBMM tarafından onaylanmış olan  
 1994 – UA Çocuk Hakları Sözleşmesi 
 2011 –  KYŞ‟in Önlenmesi ve Mücadeleye Dair  Avrupa  

                  Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 
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UA Belgeler bize neler söylüyor, bazıları yasa 
olarak  neler emrediyor ??? 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (1948) 

MADDE 23:  
• “Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve 

elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı 
korunma hakkı vardır” 
 

• “Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna 
yaraşır ve gerektiğinde başka toplumsal koruma 
yoluyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil 
ve elverişli bir ücrete sahip olma hakkı vardır” 



AVRUPA BİRLİĞİ 
• Avrupa Topluluğu Antlaşması; 

▫ 2. madde: kadın erkek eşitliğinin sağlanması 

▫ 13. madde: cinsiyet de dâhil, her türlü ayrımcılıkla mücadele  

▫ 141. madde: kadın ve erkek için eşit işe eşit ücret politikası  
• Ancak, Avrupa’da kadınlar ; 

▫ Erkeklerden daha az maaş almaktadır. 

▫ Kariyer açısından erkeklerin gerisindedir. 

▫ İstihdamı, erkeklerinkinden düşüktür. 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda politika, strateji ve 
planların çoğunda “toplumsal cinsiyete nötr/kör” 
(gender neutral/blind) bir bakış açısı mevcut ! 

 

             (European Agency for Safety and Health at Work) 



Kadınların temel haklarını garanti altına almak 

adına 1979 yılında imzalanan „‟Kadınlara KarĢı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası 

SözleĢmesi‟‟ (CEDAW) büyük bir önem 

taĢımaktadır.  

 Kadınların toplumda eĢit bir konuma sahip   

    olmasını gözeten sözleĢmede;  

 Kadınların tam geliĢimi için politik, sosyal,  

    ekonomik ve kültürel alanlarda erkeklerle eĢit  

    haklara ve özgürlüklere sahip olması için çeĢitli  

    önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiĢtir.   

UA belgeler kadınların insan haklarını 
garanti altına almayı amaçlamaktadır  



Bazı 

Temel 

Alanlarda 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Eşitsizlikl

eri 

Eğitim 

(halen 2 milyondan fazla Kadın okur yazar 
değil) 

4+4+4 eğitim sistemi !! 

Sağlık 

Cinsiyet tercihi, çocuk yaşta evlilikler  vb..vb.. 

Dünyada 700 milyon: T‟de 3 evlilikten biri…   

Ücretli iĢgücüne katılım 

            (E: %77…….K: %35) 

 

Karar alma mekanizmalarına ve siyasete 
katılım (2017-K:%17.2) 

Kadınlara Yönelik ġiddet   ! 

 
 



Dünyada; 
 işe zor alınan ve en kolay işten atılan 

kadınlardır ! 

Çünkü; 

• Kadınlar, genellikle eğitim ve uzmanlaşma 
gerektirmeyen, makinalarca da yapılabilecek işlerde 
çalışmakta 

• Genellikle sendikalı değiller 

• Genellikle geçici/yarı zamanlı işlerde çalışmakta 

• Gebelik, doğum, emzirme nedeniyle işlerini bırakmak 
zorundalar, çalışabilecek duruma gelince de iş 
bulamamaktadırlar. 



ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN 

• Kadın için toplumsal cinsiyet rolü:    “Anne”,  “Eş” 

• Kadın ve erkeğe ait işlerin ne olduğuna dair toplumsal 
cinsiyet kalıp yargıları 

• Kadın ve erkek işgücünün farklı mesleklere 
yönelmesini zorlar (Çat), 

• Sonuçta ülkeden ülkeye ve işten işe değişebilen mesleki 
cinsiyet ayrımcılığına yol açar…..ve «cam tavan»….. 



ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIK SORUNLARI 

1. İşle bağlantılı olmayan, toplumun genelini 
ilgilendiren yaygın hastalıklar 

2. İşle ilgili olan hastalıklar: Kr. Bronşit, KAH, Kr. ve 
dejeneratif Hast., Ülser, Psikosomatik Hast.lar 
(Etyoloji: Çok faktörlü) 

3. Doğrudan işle ilgili sağlık sorunları: 

 Riskler (Kimyasal, Biyolojik, fiziksel, Radyasyon,  
ergonomik ve psikolojik) 

  Meslek Hast. ve İş Kazaları 

 



 

KADIN ÇALIġMA ALANLARINDAKĠ TEHLĠKE VE RĠSK ÖRNEKLERĠ 
 
ÇalıĢma 
Alanı 

 
Risk Faktörleri ve sağlık problemleri 

 
Biyolojik 

 
Fiziksel 

 
Kimyasal 

 
Psikososyal 

 
Sağlık 
Hizmeti 

 
Enfeksiyon 
hastalıkları; Kanla 
veya solunum yolu 
vb. bulaşan) 

 
Elle taşımacılık, 
postür bozuklukları, 
iyonize radyasyon vb. 

 
Temizleme, 
sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon, 
ilaçlar, anestetik 
gazlar vb. 

 
Duygusal emek 
gerektiren işler, 
vardiyalı 
çalışma, gece 
çalışması, 
toplumdan veya 
hizmet alandan 
gelen şiddet 

 
Bakım 
hizmetleri 

 
Enfeksiyon 
hastalıkları, 
özellikle solunum 
yolu hastalıkları 

 
Elle taşımacılık, 
postür bozuklukları 

   
Duygusal emek 
gerektiren işler 

 
Temizlik 

 
Enfeksiyon 
hastalıkları, 
dermatit 

 
Elle taşımacılık, 
postür bozuklukları; 
kayma ve düşme; 
ıslak eller 

 
Temizlik 
maddeleri 

 
Gece vardiyası; 
şiddet (eğer çok 
geç veya izole 
çalışıyorsa) 

 
Gıda 
Üretimi 

 
Enfeksiyon 
hastalıkları, örn., 
hayvan kaynaklı ve 
küfler, sporlar veya 
organik tozlar 

 
Tekrarlayan 
hareketler örn; 
ambalaj işleri ve 
mezbahalarda, bıçak 
yaralanması, soğuk 
teması, gürültü vb. 

 
Canlıkıran 
(pestisid) 
kalıntıları, 
sterilizasyon 
maddeleri, 
baharatlar ve 
katkı maddeleri 

 
Montaj hattında 
tekrarlayan 
hareket/çalışma
yla ilgili stres 



 
 
Restoran ve 
Yemek 
Ģirketleri 

 
 
Dermatitle
r 

 
 
El işi, tekrarlayan 
doğrama, bıçak 
kesiği, yanıklar, 
kayma ve düşme, ısı, 
temizlik maddeleri 

 
 
Pasif içici, temizlik 
maddeleri 

 
 
Yoğun iş stresi, 
kamusal iş ile baş 
etme, şiddet ve 
cinsel taciz 

 
 
Tekstil ve 
Giyim Sektörü 
 

 
Organik 
tozlar 

 
Gürültü, tekrarlayıcı 
hareketler, iğne 
yaralanmaları ve 
postür bozukluğu  

 
Boyalar ve 
formaldehit dahil 
diğer kimyasallar, 
kalıcı baskılar, leke 
çıkaran (pestisid) 
çözücüler, tozlar 

 
Montaj hattında 
tekrarlayan 
hareket/çalışmayla 
ilgili stres 

 
ÇamaĢırhane 

 
Enfekte 
çamaşırlar 
(örn. , 
hastane 
çarşafları 
vb.) 

 
Elle taşımacılık, 
postür bozuklukları, 
sıcaklık 

 
Kuru temizleme 
maddeleri 

 
Tekrarlayıcı ve hızlı 
çalışılması gereken 
işlerdeki stres 

 
Seramik 
Sektörü 

   
Tekrarlayıcı 
hareketler, elle 
taşımacılık 

 
Cila, kurşun, silis 
tozu 

 
Tekrarlayan 
montaj hattında 
çalışma ile ilgili 
stresler 

 
Hafif sanayi 

   
Tekrarlayıcı 
hareketler örn. , 
montaj çalışmaları, 
postür bozuklukları, 
elle taşımacılık 

 
Mikroelektronik 
kimyasallar 

 
Tekrarlayan 
montaj hattında 
çalışma ile ilgili 
stresler 



 
Çağrı 
Merkezi  

   
Konuşmaya bağlı ses 
problemleri, postür 
bozukluğu, uzun 
süre oturma 

 
Kötü kapalı alan 
hava kalitesi 

 
Müşterilerle baş 
etme stresi,hızlı ve 
tekrarlayan iş 

 
Eğitim 

 
Enfeksiyon 
Hastalıkları, 
örn. , 
solunum 
yolu, kızamık 
vb. 

 
Ayakta uzun süre 
kalma, ses 
problemleri 

 
Kötü kapalı alan 
hava kalitesi 

 
Duygusal emek 
gerektiren iş, 
şiddet 

 
Kuaförlük 

   
Postür bozukluğu, 
tekrarlayan 
hareketler, ayakta 
uzun süre kalma, 
ıslak eller, kesikler 

 
Kimyasal spreyler, 
boyalar vb. 

 
Müşterilerle baş 
etme stresi, hızlı 
tekrarlayan iş 

 
Büro ĠĢi 

   
Postür bozukluğu, 
tekrarlayan 
hareketler, 
oturmaya bağlı sırt 
ağrısı 

 
Kötü kapalı alan 
hava kalitesi, 
fotokopi buharı 

 
Stres; örn iş ile 
ilgili kontrol 
eksikliği olması, sık 
sık kesintiler, 
monoton işler 

 
Tarım 

 
Enfeksiyon 
Hastalıkları; 
örn., hayvan 
kaynaklı ve 
küfler, 
sporlar veya 
organik tozlar 

 
Elle taşımacılık, 
postür bozukluğu, 
uygunsuz iş 
ekipmanları ve 
koruyucu elbiseler; 
sıcak, soğuk, ıslak 
koşullar 

 
Canlıkıranlar 
(pestisid) 

  



ÇALIŞAN KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINA 
İLİŞKİN SORUNLARI 

• Gebelik açısından işyeri riskleri(temelde 3 misli artmış 
ÜS yükü var) +++++ 

– Toksik madde maruziyeti, teratojenik faktörlere maruziyet (Solventler, Gazlar, 
Radyasyon, Kemoterapetik ve biyolojik ajanlar vb vb….) 

• Doğum, lohusalık bağlantılı sorunlar 

• Gebelik ve Doğum izni 

• Emzirme konusu 

• Bebek/Çocuk bakımı 

 



TÜRKİYE’DE 

• Çalışma yaşamında kadın; 
▫ Cumhuriyet devrimleriyle kadına sağlanan haklar 

▫ ILO, İş Kanunu, SSK, SGK vb…vb… 

• BUNA RAĞMEN,  
▫ Kadınların eğitim olanaklarından yararlanmada eşitsiz 

konumları (bölgelerarası ve kent/kır farklılığı),  

▫ Geleneksel yapı (ailedeki konumu, çocuk bakımı) 
kadının çalışma yaşamına katılmasını önemli ölçüde 
engellemiştir. 
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BÜKÇAM 

 







Dünya Ekonomik Forumu 
The Global Gender Gap Report-2018 

 

Türkiye, 145 ülke arasında 131. sırada 
 

Ekonomik katılım ve fırsatlar: Çalışma yaşamında kadınların 
erkeklere oranı, eşit işe eşit ücret, düşük ücretli, vasıfsız 
işlerle sınırlı olmayan emek piyasasına erişim 

Politik güçlenme: Kadınların karar verici yapılarda temsil 
edilmesi 

Eğitime erişim: Kadınların ilk, orta ve yüksek öğretimdeki 
oranları 

Sağlık: Üremeye yönelik sağlık hizmetlerine erişim ve 
doğuşta beklenen yaşam umudu 



Türkiye’de Hangi Eşitlik ??? 

Dünya Ekonomik Forum Raporu           

Toplumsal Cinsiyet Uçurum Endeksi  

2013  Yılı :  136 ülke içinde 120. sırada  

 

2015  yılı:  145 ülke arasında 130. sırada 

 

2017 yılı:   144 Ülke İçinde  131. sırada 

 

2018 yılı    145 ülke içinde 130. sırada 



24/07/2013 tarihinde yayınlanan “Kadın Çalışanların 
Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında 
Yönetmeliği” 

 

 Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece 
postasında 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. 

 Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla 
tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın 
çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi 
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl 
süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. 

 

TÜRKİYE’DE YASAL DURUM 



 16/08/2013’de yayınlanan “Gebe veya Emziren 
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliği” 

  Kadın çalışan çalıştıran işyerlerinde; 

 Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla 
tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede 
gece çalışmaya zorlanamazlar.  

 Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl 
boyunca gece çalıştırılması yasaktır.  

 

TÜRKİYE’DE YASAL DURUM 



657 sayılı Kanun'un 101 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında;  

 Kadın memurlara; hekim raporunda belirtilmesi 
halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her 
durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren 
ve doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece nöbeti ve 
gece vardiyası görevi verilemez”. 

 

TÜRKİYE’DE YASAL DURUM 



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104 üncü 
maddesinin (D) fıkrasında düzenlenen;  

• "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi 
için doğum sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden itibaren  
▫ ilk 6 ayda günde 3 saat,  

▫ ikinci 6 ayda günde 1.5 saat “süt izni” verilir. 

• Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç 
kez kullanılacağı hususunda, kadın 
memurun tercihi esastır”. 

TÜRKİYE’DE YASAL DURUM 



Doğum izni-Emzirme 

• Doğum izni (İş Kanunu‟na göre; doğum öncesi 

ve sonrası 8 hafta) 

• Almanya‟da   14 hafta,  

• Fransa‟da   32 hafta,  

• İngiltere'de   52 hafta, 

• Türkiye'de ise  16 hafta 

Bu konuda ebeveyn izni önemli bir 
sosyal politika 

• Emzirme sorunu ve çocuk bakımı ??? 
  



Türkiye -10. Kalkınma Planı’nda; (Bakış açısı) 

“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması 
Programı” hedefleri arasında; 

• “Toplam doğurganlık hızının artırılması”na  

• “Çalışan kadınlarda toplam doğurganlık hızı” gibi göstergelere 
yer verilmesi, 

• Bunun için teşviklerin verilmesi  

• Kadınların esnek ve güvencesiz işlerde ucuz iş gücü olarak, 
sendikasız, güvencesiz, örgütsüz çalışması demektir.   

• Biçilen rol yine “annelik”. Bu programa esastan karşıyız!.  

Bu, kadınların “üreme hakları ve kararına” 
MÜDAHALEDİR! 



Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık 

• Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, 
toplumsal cinsiyet rollerinin „doğal‟ ve 
değişmez, biyolojik varlığımıza bağlı özellikler 
olduğu varsayımına dayanır. 

 
• Bu varsayım yanlıştır, çünkü toplumsal 

cinsiyet rolleri hem zaman içinde hem de 
kültürden kültüre değişirler. 

•   



• Kadınlık ve erkeklik kalıpları bizi basitçe 
birbirimizden ayırmakla kalmaz, aynı zamanda 
toplumsal kaynaklara erişimimizi, fırsatları ve 
insan haklarını kullanmamızı da büyük ölçüde 
etkiler. (toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
ayrımcılığı, istatistikler!!) 

 

• Bu kalıplar, her iki cinsiyet için de olumsuzluklar 
taşımakla birlikte kadınlar açısından ayırımcılık 
çok daha ciddi boyuttadır.  
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Güncel ve Önemli bir Çalışma 

Bir İLK   

“Sağlık, Eğitim, Ġstihdam, Kadın ticareti, Kentsel Hizmetler, 

Din, KYġ,Siyaset,Medya, Spor”  

 

10 Tematik alanda Uluslar arası Normlar ve Standartlara 

göre Türkiye'nin Haritalama ve Ġzleme analizleri yapıldı: 

 

Raporların temel hedefi: 

 

10 tematik alanda uluslararası normlara göre belirlenen 

hakların kullanımı açısından Türkiye‟de uygulanan politika ve 

programların etkilerinin göstergelere dayanarak izlenmesini 

sağlamak için Türkiye‟ye özgü göstergeler geliĢtirmek. 
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Ġstihdamda  Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Haritalama ve Ġzleme ÇalıĢması  
(180 sayfalık bir rapor) ; 

Prof.Dr.Gülay Toksöz Doç.Dr. Emel Memiş 

CEİD YAYINLARI: 5 İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama 

ve İzleme Çalışması ISBN: 978-605-64847-4-2, 

bilgi@ceidizleme.org -

 cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com 

www.ceid.info.tr  

Raporlar 

e-Kütüphane 

 
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Merkezi  

Cinnah Cad. 75/7 Çankaya/Ankara – Türkiye 

Tel: +90 312 440 04 84 Faks: +90 312 440 04 85 

 

mailto:bilgi@ceidizleme.org
mailto:cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com
http://www.ceid.info.tr/
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İstihdamda  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve 

İzleme Çalışması  

 

 Kadın-erkek eĢitliği, Türkiye Cumhuriyeti‟nin baĢta 

Anayasası, yasaları ve imzaladığı uluslararası sözleĢmeler 

ile kabul ettiği temel ilkeler arasındadır. (Anayasa 10. ve 

90. madde)  

 Devlet, bu ilkeyi çalıĢma yaĢamı da dahil olmak üzere 

yaĢamın her alanında gerçekleĢtirmekle yükümlüdür.  

 

 Yoğun eĢitsizliklerin bulunduğu bir alan olan çalıĢma 

yaĢamında, sendikalar, hak temelli çalıĢan örgütler ile 

toplumsal cinsiyet temelli çalıĢan sivil toplum örgütleri 

açısından eĢitsizliklerle mücadele çok önemlidir. 
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 UA normların ve standartların ortaya konduğu    

 uluslararası belgeler:  

 BM-Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 

  Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi  

    SözleĢmesi (CEDAW)  

 Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün cinsiyet eĢitliğine  

    iliĢkin sözleĢmeleri ve tavsiye kararları 

 Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği‟nin cinsiyet eĢitliğine  

    iliĢkin sözleĢmeleri ve diğer hukukî belgeleri,  

 Cinsiyet temelinde ayrımcılığa karĢı çıkan diğer çeĢitli  

    sözleĢmeler, belgeler bu çalıĢmada incelenmiĢtir. 

 Bütün belgelerde, çalışma hakkı temel bir insan  

    hakkı olarak tanımlanmakta ve eşitlik ve ayrımcılık  

    yasağı normlarına yer verilmektedir 



54 

 UA ÇalıĢma Örgütü‟nün (ILO) ayrımcılık karĢıtı 

sözleĢmeleri ve tavsiye kararları, Türkiye tarafından 

kabul edilmiĢtir.  

 Bu metinlerde, baĢlangıçta kadınlara yönelik 

koruyucu düzenlemeler yer alırken,  

 Giderek kadına özgü düzenlemelerden, kadın ve 

erkek iĢçiye eĢit muameleye  

ve kadınların annelik döneminde korunmasına 

yönelik özgül tedbirlere geçiĢ yönündeki eğilim 

giderek güç kazanmıĢtır.  
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 ILO‟nun 156 Sayılı Erkek ve Kadın ĠĢçiler için EĢit 

Fırsatlar ve Muamele - Aile Sorumlulukları Olan ĠĢçiler 

SözleĢmesi‟nde, daha önceden kabul edilen ayrımcılık 

karĢıtı sözleĢmelerin, aile sorumluluklarına iliĢkin 

ayrım gözetmediği ve bu konuda ek standartlara 

ihtiyaç olduğu belirtilmiĢtir.  

 CEDAW‟ın kadın erkek eĢitliğinin sağlanması için 

taraf devletlerin toplumda ve ailede geleneksel kadın 

ve erkek rollerinin değiĢmesinin gerekli olduğuna dair 

saptamasıyla birlikte, iĢçilerin karĢılaĢtığı birçok 

sorunun aile sorumluluklarından ileri gelmesinden 

ötürü, onların özel ihtiyaçlarına karĢılık gelen özel 

önlemlerin gerekli olduğu belirtilmiĢtir.  
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 ILO SözleĢmesi, aile içinde bakıma muhtaç  

    çocukları veya aile yakınları olan kadın ve erkek  

    iĢçilerin iktisadi faaliyetlere ve mesleki eğitimlere  

    katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve  

    ayrımcılığa maruz kalmalarının önüne geçmek  

    üzere hazırlanmıĢtır.  

 SözleĢmeye göre, söz konusu iĢçilerin istihdam  

    koĢullarında ve sosyal güvenlikte ihtiyaçları göz  

    önünde bulundurulmalı, çocuk bakımı ve aile  

    hizmetlerinde kamusal ya da özel hizmetlerin ve  

    tesislerin geliĢtirilmesi için önlem alınmalıdır. 
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Avrupa Konseyi‟ne üye ülkeler tarafından kabul  

   edilen Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Türkiye  

   tarafından 1950 yılında imzalanmıĢtır. 

 Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin temel aldığı  

    normlar, insan haklarına saygı, insanlık dıĢı  

    muamele yasağı, eĢitlik, adalet ve ayrımcılık  

    yasağıdır.  

Aynı normlara dayanan Avrupa Sosyal ġartı ve  

   Gözden GeçirilmiĢ Avrupa Sosyal ġartı, Türkiye  

    tarafından 2007‟de kabul edilmiĢtir. 
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Bütün uluslararası belgelerden çıkan  

temel normlar: 

 EĢitlik/toplumsal cinsiyet eĢitliği 

 Ayrımcılık yasağı 

 Adalet ve hakkaniyet 

 herkesin çalıĢma hakkına sahip olması, adaletli ve 

elveriĢli koĢullarda çalıĢması, ücret alması ve iĢsizliğe 

karĢı korunması, sosyal güvenlik ve örgütlenme 

hakkından yararlanmasına dayanır.  

BileĢenleri Ģunlardır:  

a.  insana yakıĢan iĢ,  

b.  iĢ ve yaĢam dengesi,  

c.  ekonomik bağımsızlık. 
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Ġnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eĢitliği alanındaki 

temel yasal standartlar:  

 

 Devletlerin bu çerçevede taahhüt ettiği standartlar,  

a) tüm toplumun ve devletin sorumluluğu olarak 

toplumsal cinsiyet eĢitliğinin benimsenmesi ve 

bunun için çalıĢılması,    

b) her alandaki yasalara toplumsal cinsiyet 

perspektifinin entegre edilmesi ve toplumsal 

cinsiyet eĢitliği yasalarının çıkartılması ve 

uygulanması, 

 Kısaca toplumsal cinsiyetin anaakımlaĢtırılması 

olarak özetlenebilir.  
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.  

BM 2030 Kalkınma Gündemi‟nde yer alan  

   Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‟nin 5.si  

   toplumsal cinsiyet eĢitliğine iliĢkin olup,  

   burada yer alan standartlar arasında  

 Her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi,  

 KYġ‟in ortadan kaldırılması,  

 Kadınların politik, ekonomik ve kamusal  

    hayatın tüm karar alma düzeylerine tam ve  

    etkin katılımı,  

Hane içi ücretsiz bakım ve ev iĢlerinin adil  

   paylaĢımı bulunmaktadır 
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 Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin temel  

    normları, eĢitlik, dayanıĢma ve ayrımcılık yasağıdır.  

 

 Bu normlar, çalıĢma hakkıyla ilgili maddelerde de  

    herkes açısından geçerli olarak tanımlanmıĢ ve  

    adaletli ve insan onuruna yakıĢır bir yaĢam için  

    eĢitliğin, elveriĢli koĢullarda çalıĢmanın ve iĢsizlikten  

    korunmanın öneminin altı çizilmiĢtir 

  UA Sivil ve Siyasal Haklar SözleĢmesi ile  

     UA Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  

     SözleĢmesi, BM Genel Kurulu tarafından 

     1966 yılında kabul edilmiĢtir. Türkiye, her iki  

      sözleĢmeyi de 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamıĢ,    

      TBMM‟de 4 Haziran 2003 tarihinde onaylanmıĢtır 
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ILO‟nun ayrımcılığa karĢı en kapsamlı 

sözleĢmesi, 111 Sayılı Ayrımcılık (ĠĢ Ve Meslek) 

SözleĢmesi olup, ILO tarafından 1958‟de kabul 

edilmiĢtir. Türkiye‟nin sözleĢmeyi kabul tarihi, 

1966‟dır 

 100 Sayılı EĢit Değerde ĠĢ Ġçin Erkek ve Kadın 

ĠĢçiler Arasında Ücret EĢitliği Hakkında SözleĢme  

 138 Sayılı Asgari Ücret SözleĢmesi (1973) ve  

 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ĠĢçiliğinin 

Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Acil 

Eylem SözleĢmesi (1999), kız çocukların 

durumunun özellikle göz önünde tutulmasını ve 

derhal eyleme geçilmesini öngörmektedir. 
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102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar)  

    SözleĢmesi ILO tarafından 1952‟de imzalanan ve  

    Türkiye‟de, 1975‟de yürürlüğe giren sözleĢme;  

     hastalık, iĢsizlik, yaĢlılık ve diğer ihtiyaç  

     durumlarında ölüm, maluliyet, analık ve aile  

     yardımlarına iliĢkin hakları ve taraf devletlerin  

     yükümlülüklerini sıralar. 

  SözleĢmede, kadın iĢçilere gebelik, doğum ve  

     bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalardan  

     korunmak üzere sağlık hizmetlerinin sunulması   

     ve çalıĢamadıkları sürede yoksun kaldıkları  

     gelirlerin analık yardımı yoluyla telafisi  

     öngörülmüĢtür.  
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122 Sayılı Ġstihdam Politikası SözleĢmesi: (ILO- 1964; 

Türkiye- 1976) kabul edilen sözleĢme;   

 Ġktisadi ve mali politikaların istihdam politikası  

    üzerindeki yankılarını inceleme ve göz önünde  

    bulundurma görevinin UA ÇalıĢma Örgütü‟ne ait  

    olduğundan yola çıkmakta,   

 Her üyenin iktisadî geliĢme ve kalkınmayı teĢvik  

    etmek, hayat seviyesini yükseltmek, iĢgücü  

    ihtiyaçlarını karĢılamak ve iĢsizlik ve eksik istihdam  

    sorununu çözümlemek amacıyla, aktif politikalar  

    uygulamasını öngörmekte,  

 ĠĢin serbestçe seçilmesini ve her iĢçinin kendisine  

     elveriĢli bir iĢte çalıĢması için gerekli nitelikleri  

     kazanmasında fark gözetilmeyeceğini belirtmektedir. 



65 

 Toplumsal cinsiyet eĢitliği anlayıĢının istihdam  

     politikalarında yaygınlaĢtırılması, UA ÇalıĢma  

    Örgütü‟nün amaçları arasında yer almaktadır. 

 ILO, ĠĢgücü Anketlerinde yer alması gereken  

    konular hakkında tavsiyelerde bulunarak,  

 ĠĢgücü piyasalarını izlemek için önerilen, ĠĢgücü  

    Piyasası Ġçin Temel Göstergeler adı altında bir dizi  

    gösterge üretmiĢtir.  

 Bu göstergeler, mutlaka cinsiyet eĢitsizlikleri  

    alanlarına değil, daha çok emek piyasalarının  

    doğal yönlerinin ölçümüne (örneğin katılım, iĢsizlik,  

    istihdam vb.) odaklanmaktadır. 
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      ILO  KĠLĠT GÖSTERGELERĠ  ILO  KĠLĠT GÖSTERGELERĠ 

İşgücüne katılma oranı;  
 

Gençlerin işsizliği 
 

İstihdamın nüfusa oranı Uzun vadeli işsizlik 

İstihdam Durumu Zamanla ilgili eksik istihdam 

 
Sektörel olarak istihdam 
 

İnaktif olma durumu 
 

Mesleklere göre istihdam Eğitime erişim ve okumaz yazmazlık 
 

Yarı zamanlı çalışanlar 
 

Ortalama aylık ücretler 
 

Çalışma saatleri 
 

Saatlik ücret maliyetleri 
 

Kayıt dışı ekonomide istihdam 
 

  
İşgücü verimliliği 

İşsizlik 
 

Yoksulluk, gelir dağılımı ve çalışan 
yoksullar 
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üreme sağlığı sorunları 

 

Çalışma Yaşamında  
KADIN SAĞLIĞINI  ayrıcalıklı yapan onun üreme sağlığı 

bağlamındaki yükü ve özelliğidir 
 



 

 
BĠR ÖRNEK:  

TARIM ÇALIġANLARINDA ÜREME 
SAĞLIĞI SORUNLARI 

 

79 

 Tarım işçiliği dünyada en 

yaygın istihdam alanıdır 

 Aileleri ile birlikte 

düşünüldüğünde Türkiye‟de 

nüfusun önemli bir bölümü 

istihdam edilenlerin % 25.4‟ü 

tarım işçiliği ile ilgilidir 

 



 

Yaşananlar  
 

 Uzun süre ayakta 

kalma, eğilip kalkma, 

yük taşıma 

  aşırı yorgunluk,  

 dehidratasyon,  

 kötü beslenme, 

  pestisit ve kimyasal 

maruziyeti  

 

 

Sonuçlar 
 
 Infertilite 

 Kendiliğinden düşük, 
 Ölü Doğum, 
 Prematur doğum, 
  Fetal malformasyon 
  IUGG 
  DDA  
  Postnatal geliĢme 

sorunları 
 

 Hizmete ulaĢmada güçlükler 



  Düşük sosyoekonomik düzey,  

 Sık rastlanılan genç anne yaşı, 

  hiç  DÖB alınmaması/  

    geç ya da yetersiz  

    alınması, sağlıksız  

    doğum hem anne  

    hem de bebek için  

    sağlık risklerini artırmaktadır 

 



 Göçebe tarım işçilerinde bebek ölümü normal populasyondan 

daha yüksek, kimi ülkelerde yaklaşık 2 katıdır . 

 

 Amerika‟da yapılan bir çalışmada tarım işçisi kadınların %24.2 

„sinin en az bir kendiliğinden düşük veya ölü doğum yaptığı;  

 

  İspanya‟da yapılan bir araştırmada tarım işçilerinde düşük 

doğum ağırlıklı bebek prevalansının %6.2 ile diğer iş gruplarına 

göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir . 

 

 Tarım çalışanlarında  

     Üreme organları  

     malignensileri de genel  

     popülasyondan daha  

     sık görüldüğü  

     bildirilmiştir  

 

 





Temel saptamalar; 
 Hem kadınlar, hem erkekler işyerinde sağlık sonuçları ciddi 

olan risklerle karşılaşabilmektedirler.  

 Çalışan kadının 3’e katlanan bir yükü vardır 

  Üreme ile ilgili (3 misli fazla) 

  Ev işleri ile ilgili 

 İşteki iş yükü 

 Çalışan kadınların iş bağlantılı üreme fonksiyonları ile ilgili 
riskleri söz konusudur (düşük,ölü doğum, malignensi vb) 

  Toplumsal cinsiyet ayırımcılığının boyutu daima kadın için 
daha fazladır, gözardı edilir 

•  Çalışan kadınların risklerinin saptanması ile ilgili 
araştırmalarda boşluk bulunmaktadır. 

 

 

 

 



Temel saptamalar; 
 Toplumun ve  karar vericilerin zihniyeti  

 Kadına bakış açısı 

  Kadını birey olarak görmeme 

 Eşitliği geliştirici önlemlerin gözardı edilmesi: 

 “Toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi” 

 Risk önlemede; toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış 
açısının olmaması. 

  Yasaların tam olarak  toplumsal cinsiyet eşitliğine  duyarlı 
olmaması 

  Uygulama sonuçlarının  gender spesifik göstergelerle 
izlenmemesi 



 Temel saptamalar; 

Ücretli çalışma kadın sağlığını olumlu ve 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 Kadınlar bir yandan çalışma yaşamında 
sağlığa zararlı risk faktörleriyle karşılaşmakta,  

 Diğer taraftan ücretli çalışma, kadının 
statüsünü ve sağlığını olumlu yönde 
etkilemektedir.  

 Ancak toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 
nedeniyle istihdam alanları ve ücretler 
yönünden ayrımcılığa uğramakta, ekonomik 
kaynaklara ve güce ulaşımı engellenmektedir. 
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 Temel saptamalar; 

Öte yandan biyolojik farklılıklar  

    kadınların iş ortamındaki risklere  

    yanıtlarını da etkilemektedir.  

Kadınların daha çok çalıştığı kayıt dışı  

    sektörlerde koruyucu, önleyici ve  

    tedavi edici hizmetlerin yetersizliği, iş  

    kazaları ve meslek hastalıklarını  

    artırmaktadır. 
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ÖNERĠLER: 

 Kadın nüfusu dünya nüfusunun yarısı,  

 Statü ve Sağlık arasındaki sıkı bir ilişkinin olması,  
statüsü genel olarak daha düşük olan KADIN cinsiyetini 
daha olumsuz etkilemektedir 

 Toplumlarda, ülkelerde, dünyada insan  haklarının, 
demokrasinin yerleşmesi,  sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması kadın haklarının tam olarak ve eşit kullanımı 
sağlanmadan gerçekleşemez. 

  “Toplumsal cinsiyet eĢitliği ülkenin tüm ana 
plan ve politikalarına yerleĢtirilmeli- 
anaakımlaĢtırılmalıdır» (gender mainstreaming) 

  Sonuçlar Toplumsal cinsiyete duyarlı göstergelerle 
izlenmelidir. 

 



• Çalışan kadının sorunlarının/ risklerinin  toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir bakışla ele alınması 

• Çalışma yaşamında cinsiyete duyarlı bakıĢ açısı ile veri 
toplanması ve araĢtırmaların yapılması 

• Kadınların iş sağlığı ve iş güvenliği açısından özel risklerinin 
göz önüne alınarak 

▫ Çocuk bakım izinlerinin hiçbir hak kaybı ya da part-
time çalışma dayatması olmaksızın uygulanması 

▫ Çocuk bakımında erkekler için de  eşit hak ve 
sorumlulukların düzenlenmesi, 

• Kadın/erkek olmasına bakılmaksızın en az 50 iĢçi 
çalıĢtıran kamu/özel tüm iĢyerlerinde ücretsiz, 
nitelikli (vardiya koĢulları dikkate alınarak 
gerektiğinde 24 saat çalıĢan) kreĢ ve bakımevleri 
açılmasının zorunlu olması 

 



Kadının annelikle ilgili izin sürelerinde 
dikkatli olmak gerekir!  

• Anne ve bebek için gerekli minimum süreyi 
içermeli, ancak kadının iş bulmasını olumsuz 
etkileyecek uzunlukta olmamalı 

 

• Kadının ve bebeğin sağlığı desteklenmeli, 
sosyal olanaklar (kreĢ, ana okulu, çocuk 
bakımı için eĢ izni vb.) yaygınlaştırılmalı 



DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR 

• Esnek çalışma; 

▫ “Kadınların kendilerinin esnek çalışmak istedikleri” 
yönündeki iddialar, 

▫ Çocuğuna uzun bir dönem, evde, kendi başına bakmak 
isteyen “iyi anne” kurgusuna dayandırılarak sık sık 
gündeme getirilmektedir.  

▫ Kadınların anne olduklarında yaşamın diğer alanlarından 
çekilmelerini doğallaştıran ve “annelik görevleri”ni 
eksiksiz yerine getirme”lerini bekleyen bu kurgu yerine, 

Anneliğin bireysel bir seçim olarak yaşanmasını 
sağlayacak gerçek alternatiferin yaratılması 
gerekmektedir.   

 

 



• İşyerlerinde çalışma düzeni kadın/erkelerin 
çocuklarına bakma yükümlülüğüne uygun 
şekilde düzenlenmeli 

• “Aile sorumlulukları”, “Çocuk bakımı 
yükümlükleri” gibi bahanelerle kadınlara 
esnek çalışmayı dayatmak yerine,  

Tam zamanlı ve tam güvenceli istihdam 
olanakları sağlayacak yasal 

düzenlemeler yapılmalı ! 
 

 



İşyerlerinde çalışma düzeni kadın/erkelerin 
çocuklarına eşit bakma yükümlülüğüne 
uygun şekilde düzenlenmeli 

Çalışan kadına, “Aile sorumlulukları”, 
“Çocuk bakımı yükümlükleri” gibi gerekçeler 
öne sürülmeden – Kadının bağımsız bir birey 
olduğu unutulmadan ;  

 

Yapılan Eşitlikçi yasaların  

uygulanması sağlanmalı ve 

Sonuçlar göstergelerle izlenmelidir 

 

 



GÜNDÜZ 
 İŞ  YERİNDE   
AYNI İŞİ YAPARKEN; 

AKŞAM   
EVDE  !??. 

Esas olan Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini Sağlayarak  

Bu  EĢitsizliği Düzeltmek olmalıdır 

«ZĠHNĠYET DÖNÜġÜMÜ – DEĞĠġĠMĠ» ???? 
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SORU  
VE  

KATKILARINIZ ?  

TEŞEKKÜR EDERİM  
 



Eşitsizliklere farklı 
Örnekler;  

Yakılan ebeler – Cadı 
Avı; erkek jinekologlar 

Vb……. 



 

 

Eğitim  alanında  hak  mücadelesi örneği (Dünyadan bir örnek) 

  “Margaret Ann Bulkley” Dr James Barry  
• 18.YY’da Kızlar tıp fakültesine hala alınmamaktadır 

• 15 yaşında Tıp fakültesine erkek kıyafetleri giyerek ve 

James Barry adı ile kayıt olur, 

• 1.50 cm boyu, sakalı, bıyığı olmaması ile dikkatleri  

çeker, alay konusu olur…..yılmaz ve  20 yaşında 

mezun olur 

•  Sonra Londra'da cerrah olarak çalışır ; Bir yıl sonra 

orduya girer ve 45 yıl başarılı bir cerrah olarak  

orduda çalışır. 

• 1865 yılında 71y. dizanteri nedeni ile öldü 

• Ölümünden sonra temizlikçi kadın , Barry'nin  

• kadın olduğunu fark eder. Ordu bu bilgiyi 100 yıl için 

mühürler – saklar. 

• Ancak 1950’li yıllarda tarihçi Isobel Rae bu bilgiye 

ulaşır ve yayınlar 

(1789-1865)  

İlk kadın hekim  



Eğitim  alanında  hak  mücadelesi örneği (Türkiye) 

• 1827: Türkiye‟de (Osmanlı dönemi) Tıp 
Mektebi (Tıbbiye-i Şahane) açılır 

• kız öğrenciler alınmaz…..Kadınların hekimlik 
tartışması, 1890'lı yıllarda hız kazanır. Şûrâ-yı 
Devlet konuyu inceler ve 1898‟de “kadınların 
hekimlik yapamayacaklarına” karar 
verir. Bu arada yabancı kadınların, 
hekimlik yapma hakları vardır.  

• Dr. Besim Ömer Akalın 1911‟de 6 aylık “gönüllü 
hastabakıcı kursunu” eski tıbbiye binasında 
açar ancak Tıp Fakültesi kız öğrenci hala 
almamaktadır !! 

• Osmanlı -  K/E eşitsizliğini kurumsallaştırmış 

 

 

 



Sıhhiye genel müdürü  Dr. Adnan Adıvar 
(Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı)  
Kadınların tıp eğitimi alması için Sadarete   
başvurur. 

Eylül 1917 
“Kadınların hekimlik yapmasında bir sakınca 
yoktur” kararı, Sıhhıye Meclis-i Umumisi 
tarafından alınır.  1920, Arnavut köy Amerikan Kız Koleji 
bünyesinde tıp fakültesi açılır 

1921 Dr. Safiye Ali Almanya'da tıp eğitimini 

tamamlar.  

 

İlk kadın hekim unvanını alır.  
 



1921, kadınların hekim olmaması için büyük 
kampanyalar yürütülür.  Muhaliflere rağmen Dr. Akalın 
bir kaç kız öğrenciyi kayıt ettirir.  Ancak Tıp Fak Dekanı 
Dr.Akil Muhtar Özden bu kayıtları engeller 
 
 

Cumhuriyet‟e kadar hiçbir müslüman kadın  

Türkiye‟de Tıp eğitimi alamamış ve hekimlik 

yapamamıştır. 

CUMHURĠYET- ATATÜRK 

Kadın Erkek EĢitliğini 

KurumsallaĢtırmıĢtır 


