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1. Giriş 

Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Toplumda Kadının Yeri Kitapçığı 2015-2016 

yılında TOG Vakfı‘nın desteği ile Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Gençlik 

Topluluğu tarafından yürütülen “Kadın Dostu Akdeniz” Projesi kapsamında 

düzenlenen Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Toplumda Kadının Yeri Eğitiminin 

içeriği ile hazırlanmıştır.  

2. Kadın Dostu Akdeniz Projesi 

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerin yüzde 39’unu (2015 Akademik Yılı 

verileri) genç kadınlar oluşturmaktadır. Üniversitemizde de genç kadın 

öğrenciler cinsiyet temelli sorunlar yaşamakta, bu sebeple bazen gerilim, aşırı 

kaygı, uykusuzluk, duygusal kararsızlık, aşırı alınganlık, çevre koşullarına uyum 

sağlayamama, insanlardan kaçma ve içine kapanma, insanlarla iyi ilişki 

kuramama ve sebebi belirsiz korku gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu 

bağlamda Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından finanse edilen “Kadın Dostu 

Akdeniz” adlı proje hayata geçirilmiştir. 

 Projenin öncelikleri; üniversitelerde cinsel tacizin ve cinsiyet/cinsel yönelim 

temelli ayrımcılığın önlenmesi ve kadın dostu kampüslerin, yurtların hayata 

geçirilmesidir.  

 



3. Projenin Amaçları 

 Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin cinsel taciz ve 

cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılık hakkında farkındalığının 

artırılması, 

 Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören gençlerin cinsel tacizin ve 

cinsiyet/cinsel yönelim temelli ayrımcılığın önlenmesine ilişkin 

bilgilendirilmesi, 

 Akdeniz Üniversitesi kampüsünde “Kadın Dostu Pilot Kampüs” 

uygulamasını başlatarak kampüsü genç kadın öğrencilerin güvenle 

yaşayacağı bir kampüs haline getirilmesidir. 

4. Projenin Faaliyetleri 

 “Kadın Dostu Kampüs” adlı 3 Boyutlu graffiti sanatı çalışması 

  #KadınDostuKampüs başlığı ile sosyal medya kampanyası 

 “Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Toplumda Kadının Yeri” adlı 2 günlük 

Eğitimi Programı 

 “Kız-Erkek Arkadaşlığı ve Karşı Cins İlişkileri” adlı 2 günlük Eğitimi 

Programı 

 “Kadınlara Destek Mekanizmaları” adlı 2 günlük Eğitim Programı 



 Proje kapsamında işlenen konulara ilişkin Online Cep Kitapçığı 

Oluşturma 

 Projeye ilişkin bilgilendirme yapacak  “Kadın Destek Masası” faaliyeti 

5. Cinsiyet (Sex) 

Bireyin kadın ya da erkek olarak mevcut genetik, fizyolojik ve biyolojik 

özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Bu özellikler kadın ve erkek arasında bir 

eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı yaratmaktadır.   

6. Toplumsal Cinsiyet 

Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumluluklarını ifade 

eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek 

olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl 

davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır.  

7. Toplumsal Cinsiyette Eşitlik (Gender Equality)  

Fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetlere ulaşmada 

bireyin cinsiyeti nedeni ile ayrımcılığa maruz kalmaması/ayrımcılık 

yapılmamasıdır.  

 

 



8. Toplumsal Cinsiyette Hakkaniyet (Gender Equity) 

Kadın ve erkek arasında sorumlulukların ve kazançların dağılımında adalet ve 

hakkaniyetin olmasıdır. Bu kavramda, kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve 

güçlerinin olduğu kabul edilmektedir. Bu farklılık belirlenerek iki cinsiyet 

arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması 

benimsenmektedir.  

9. Cinsiyet Ayrımcılığı 

Cinsiyet ayırımcılığı, genel anlamda bireylere  insiyetlerinden dolayı toplumda 

adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır. 

Cinsiyet ayırımcılığı bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını 

engelleyen sosyal açıdan  yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı 

olarak herhangi bir ayırıma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır. 

Cinsiyet ayırımcılığı, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel 

hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının 

sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç 

dengesizliği hususlarıyla yakından ilişkilidir.  

Dolayısıyla, 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. 



Kadınların günlük yaşam faaliyetlerine tam ve özgür bir şekilde katılma 

olanağından yoksun olmalarına neden olan cinsiyet ayırımcılığının kapsamına 

giren konular şunlardır: 

 Karar mekanizmalarına katılamama, 

 Kamusal olanaklardan yararlanamama,  

 Sağlıksız koşullarda yaşama,  

 Uygun konut sahibi olamama, 

 Çalışma yaşamında engellerle karşılaşma,  

 İşyerinde taciz ya da haksızlığa uğrama,  

 Sendikaya üye olamama ve sendikal faaliyetlere katılamama.  

10. Dünya’da Toplumsal Cinsiyet Ayırımcılığı İle İlgili Durum 

 Dünya’da halen mevcut 3,1 milyar yoksul insanın %70’i kadındır.  

 Okur-yazar olmayan 900 milyon insanın 2/3’ü kadındır.  

 Yetersiz beslenme ve anemi görülmesi kadınlarda iki misli daha 

fazladır.   

 Aynı tür işte çalışan kadına, erkeğe göre %30-40 daha az ücret 

ödenmektedir.  



 Gelişmekte olan ülkelerde yedi erkek yöneticiye karşılık bir kadın 

yönetici mevcuttur.  

 Parlamentolardaki sandalyelerin %10’u kabinedeki bakanlıkların 

ise sadece %6’sı kadınlara aittir.  

11. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ayırımcılığı İle İlgili Durum 

 2005 yılı, cinsiyete göre fert/yoksulluk oranı kadınlarda daha yüksektir. 

 Türkiye’de yetişkin okuryazarlık oranı kadınlarda %85,81, erkeklerde ise 

%93,84’tür.  

 Erkeklerde işsizlik oranı 2005 yılından sonra azalırken, kadınlarda 

giderek artmaktadır. 

 Türkiye’de yasal olarak fırsat eşitliği ilkesinin uygulanması gereken kamu 

kurumlarında bile kadınların üst düzey yönetici olma ve karar 

mekanizmalarına katılma şansları yüksek değildir. 

 Türkiye’de siyasal yaşama katılımda da eşitsizlikler mevcuttur. 7 

Haziran’da Meclis’teki kadın temsili yüzde 17.8 iken, 1 Kasım’da bu oran 

yüzde 14.5’e geriledi. 7 Haziran’da 98 olan vekil sayısı 81’e indi.  

 

 



12. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  

Kadınlara yüklenen en önemli toplumsal rol, analıktır. Kadınlar, toplumsal 

olarak desteklenmediklerinde ve güçsüz kaldıklarında, annelik rollerini de 

gereği gibi yerine getiremezler.  

Kadınlar, anneliğin yanı sıra, evin idaresinden de sorumludurlar. Ev işleri, 

yapıldığı sürece farkına varılmayan, ancak yapılmadığında görülebilen, bu 

nedenle de “görünmez” denen işlerdir. Ev işlerinin bir özelliği de maddi bir 

karşılığının olmaması, “çalışma” tanımına girmemesidir. Ev kadını, çocuk 

sayısına ve yaşına da bağlı olarak günde ortalama on-on iki saat çalışır. Ancak 

herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı gibi, geçinmek için de kocasına 

bağımlıdır.  

Kadınların çoğu çalışma hayatına yeterince katılamamaktalar. Kadınlar, 

toplumsal olarak “ev kadınlığı” ve “analık”ın uzantısı olan işlevleri yerine 

getirirler. Kadınlar ücretli çalışmaya katıldıklarında da, asıl sorumluluklarının 

ailelerine karşı olduğu düşünülür, bu nedenle de çalışma hayatında erkeklerle 

eşit kabul edilmeleri zordur. Aile sorumluluklarının ve anneliğin bir uzantısı gibi 

sayılan işler yaparlar: hemşirelik, hastabakıcılık, öğretmenlik, sekreterlik gibi. 

Kadınlar, ailenin namusu olarak görülürler. Kadınların hareket alanları 

erkeklerden çok daha dardır. Çünkü yakın akrabalar ve komşular dışındaki 

ilişkilerin onların namusuna zarar verebileceği düşünülür. Bu nedenle de eğitime 



ve çalışmaya katılmaları, toplumsal faaliyetlerde bulunmaları engellenir, 

engellenmediğinde de çok sıkı bir denetim altında tutulurlar.  

10. Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Önemli 

Adımlar  

 Kızların okutulmasını sağlamak, 

 Töre ve namus gibi gerekçelerle okuyamayan kız çocuklarının okula 

gönderilmesini sağlamak, 

 Kız kardeşleri, anneleri ve eşleri okuma-yazmaya yönlendirmek, 

 Resmi nikah yapmak, 

 Kadınların ev dışında da çalışmalarını desteklemek, 

 Ailedeki kız ve erkek çocuklara eşit davranmak, 

 Kadınların toplumda görevler almasını desteklemek. 


