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Toplumsal cinsiyet eşitliği erkeklerle kadınların kamusal
ve özel yaşamın tüm alanlarına eşit ölçüde
yetkinleştirilmiş şekilde eşit katılımları anlamına gelir.

Bu, iki cinsiyetin de aynı olduğu anlamına gelmez; söz
konusu olan, iki cinsiyetin insanlık onuru ve hakları
açısından eşit olmasıdır.

Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Nedir?



Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Etkileri

1. Bireysel Hayata Etkileri
2. İş Hayatına Etkileri



Cinsiyet ayrımcılığı insanda ruhsal ve fiziksel
sağlık konusunda önemli bir etkiye sahiptir.
İnsanların sağlık hizmetlerine erişimini
sınırlayabilir, hastalık oranlarını artırabilir ve
yaşam beklentisini azaltabilir. 

Bireysel Hayat



Cinsiyet eşitliği olmayan toplumlar daha az
uyumlulardır, daha yüksek antisosyal

davranış ve şiddet oranlarına sahiptirler.
Daha fazla cinsiyet eşitliğine sahip ülkeler ise

daha uyumlulardır, insanları daha sağlıklıdır
ve refah seviyeleri daha yüksektir.

Toplumsal Hayat



Kadınların iş hayatında yükselmesini
engelleyen faktörlerden biri de cam tavandır.
Cam tavan; ister kamu sektöründe ister özel
sektörde olsun, kadınların kuruluşlarda üst
düzey pozisyonlara gelmesine engel olan
uygulamaları ifade eder. 

Cam Tavan



 Bu uygulamalar; politik, hukuki, sosyal ve
ekonomik olabilir. “Cam” kelimesinin

kullanılmasının nedeni, bu engellerin
görünmez olması ve genellikle kuruluşlarda

çalışanlar için şeffaf ve eşit kariyer gelişimi
fırsatları yerine statükonun korunmak

istenmesi nedeniyle ortaya çıkmasıdır.  

Cam Tavan
 



Dünya Ekonomik Forumu, 2020 Cinsiyet Eşitliği raporunu yayınladı.
Dünya ülkelerinde cinsiyet eşitliğinin ne kadar uygulandığına göre
çoktan aza sıralandığı listenin ilk sıralarında İzlanda, Norveç,
Finlandiya ve İsveç bulunurken Türkiye listenin sonlarında yer aldı.
Geçen yıl 149, bu yıl ise 153 ülkenin bulunduğu sıralamada Türkiye
yine 130. sırada bulunuyor.

Yoğun Olduğu Ülkeler



Ülkelere Göre Kadın-Erkek
İş Gücü Oranları

Türkiye %33,3

ABD %46 / Almanya %46 / Birleşik Krallık %47



Tesisatçılık

Elektrikçilik

Marangozluk

Kadınların büyük oranda yer aldığı meslekler
arasında ilk sırada okul öncesi ve kreş
öğretmenliği bulunuyor. Bu meslekleri sırasıyla
sekreterlik ve çocuk bakıcılığı takip ediyor.
Kadınların işgücü oranlarının en düşük olduğu
mesleklerin başında ise tesisatçılık, elektrikçilik
ve marangozluk geliyor. 



Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği

İçin Yapılan

Çalışmalar

Nelerdir?

TÜRK İYE
Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği
faaliyetleriyle birlikte belli kuruluşların da çabaları
sonucunda Türkiye, kadın hakları konusunda
dikkate değer gelişim kaydetmiştir. Son 10 yıl
içinde; Evlilikte erkek üstünlüğünü kaldırıp ailede
kadın-erkek eşitliğini sağlayan medeni kanun
hükümleri, “Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması” Sözleşmesi gibi yasal
düzenlemeler yapılmıştır.



Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği

İçin Yapılan

Çalışmalar

Nelerdir?

ZAMBİYA
Zambiya’da çalışmak zorunda kalan kadın
çiftçiler, toplum koşulları ve imkanların azlığı
nedeniyle bankalardan kredi alamıyor ve
ürünlerini düzgün şekilde yetiştiremiyorlar.
Bölgede kuraklığın da artmasıyla birlikte bu
sorunun etkileri gün geçtikçe artıyor. Dünyanın
en büyük iklim fonu GCF’nin 32 milyon dolarlık
desteğiyle başlatılan proje kapsamında, çoğu
kadın olmak üzere 8000’in üzerinde çiftçiye
malzeme, araç ve eğitim desteği sağlandı.
Projenin sürdürüldüğü 16 yerde halkın gelir
düzeyi fark edilir biçimde yükseldi. 
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