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Ülkenin beşeri sermayesinin büyüklüğü ve 
niteliği  

 

Kalkınma  

 

Türkiye 2023 hedefi: Dünya’nın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmak. 
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Tek kanatla mı, iki kanatla mı uçalım? 

 

TÜİK (2016):Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın. 

 

Kadın ekonomik ve sosyal kalkınmanın öznesi 
olmalı; 

Üretmek için iş, 

Nitelik için eğitim. 
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Ekonomik yaşama katılım; 

 

• Toplumsal konumu iyileştirir, 

• Kalkınma ve büyümeden daha fazla pay alır. 

 

 

                                       Özne değil mi?  
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Kadının İstihdamı ve İşgücüne Dağılım 
Oranı (TÜİK) 

 

 
2004 2014 2015 

İstihdam  20,8 26,7 27,5 

İş gücüne 
katılım 

23 30,3 31,5 

 
İşgücüne katılım oranı, ekonomik olarak aktif nüfusun, yani çalışmakta olanlar ve iş 
arayanların toplamının, çalışabilecek yaşta olan (16-64 yaş) toplam nüfusa oranı 
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Kadın İşgücünün Dağılımı (TÜİK-
ASPB,2015) 

 

• Daha Güvencesiz, 

• Daha Esnek,  

• Daha Kayıt Dışı,  

• Daha Niteliksiz,  

• Daha Görünmez 

 

 
• Tarım  
• Sanayi (tekstil ağırlıklı) 
• Ücretli yevmiyeli 
• Ücretsiz aile işçisi 
• Sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmayan 
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   İşte eşitlik var mı? 
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3-4 kadından biri çalışıyor. 4 erkekten 3’ü. 

 

Kadınların işgücüne katılım oranının kırda yüksek: 
ücretsiz aile işçiliği.  

 

Kadın işgücü oranlarındaki yükselişte: göçlerle tarım ve 
hane içi üretimden ücretli ekonomiye geçiş etkili. 
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Kadının Çalışmama Nedenleri (TÜİK, 
2015) 

 

 

Nedenler 2014 2015 

Çalışmaya hazır olup 
iş aramamak 

7,5 7 

Mevsimlik çalışmak 0,3 0,4 

Ev işleriyle meşgul 
olmak 

57,6 57,3 

Eğitim/Öğretim 11,2 11,3 

Emekli  4,1 4,6 

Çalışamaz halde 
olmak 

12,5 12,6 

Diğer  6,8 6,8 
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 En büyük çalışamama nedeni : Ev işleri 

 

          Bunun sebebi genetik bir kodlama mı? 
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İçine doğduğumuz ailenin ve toplumun kültürel 
alışkanlıkları, sorgusuz kabuller… 

 

Anne mesleği: Ev kadını (Anne işsiz olmaz!!!) 

Baba mesleği: İşsiz 
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Aile Yapısı Araştırması (2016)  

Kadınlar 

• Yemek pişirme K:%91,2, 
E: %8,8  

• Bulaşık yıkama,  

• Çamaşır yıkama,  

• Ev temizliği ve  

• Ütü yapmak gibi  

 

«Sürekliliği olan işler»  

Erkekler  

• Tamir,  

• Boya badana E:%80,4, 
K:%19,6  

• Fatura yatırma gibi  

 

 

«Başlangıcı ve sonu belli 
görünürlüğü fazla işler»  
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Cinsiyetçilik, evde tamir işlerini babaya yaptıran, sofrayı her 
zaman kızına kurdurup oğlunu bakkala yollayan annelerin 
çocuklarında ilk tohumu atmasıyla büyüyen serpilen bir 
davranış şeklidir.  
 
Bir fabrikada son ütücü olarak çalışabilen bir erkeğin evde ütü 
yapmasını engelleyen genetik özellik nedir? 
Ya da bebeğin bezini değiştirmek bambaşka biyolojik 
özelliklere mi sahip olmayı gerektirir? 
Ya da kudretli o kaslı kollar, yıkanan çamaşırları kaldırıp asacak 
güçlerini hangi etkenlerle yitirivermektedirler?  
 
«Cinsiyetçi» iş bölümü ile «cinsiyete dayalı» iş bölümünü 
karıştırmamak gerek.  
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Cinsiyetçi İşbölümü Harcattığı Zamanla 
Kadını Daha Az; 

• Okuyan,  
• Uğraş sahibi olan, 
• Sosyal faaliyet yürütebilen,  
• Politikayla ilgilenen,  
• Bilgi sahibi olan,  
• Donanan kişi haline getiriyor. 

 
Kadının yaptığı iş sahip olduğu becerinin onda doğal olarak 
var olduğu varsayıldığından onun emeği daha değersiz ve 
ucuz,  
Erkeğin yaptığı iş fazladan bir beceri gerektirdiğinden daha 
değerli ve nitelikli olur. 
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Cinsiyete Göre Kadınların Çalışmaması 
Gerektiğini Düşünenlerin Gerekçeleri 
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Eğitim seviyesi artmalı! (TÜİK, 2015) 

İşgücüne katılma oranı İşsizlik oranı 

Okuryazar değil 16,1 2,9 

Lise altı eğitimli 26,6 10,1 

Lise  32,7 20,3 

Mesleki/Teknik lise 40,8 18,1 

Yükseköğretim  71,6 16,3 

 

Kızlar için yurt kontenjanları ve koşulları: lise-üniversite! 
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Eğitim durumu, işgücüne katılımda en 
önemli faktör! 

TÜİK (2010) :Eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların gelir 
düzeyi artsa da “cinsiyete dayalı ücret farkı” 

 

Ucuz işçilik, çalışma koşulları, ev-iş ikilemi… 

 

Günsoy ve Özsoy (2012): 

• Ücretlerini yükseltir, 

• Eğitim-ücret-fırsat maliyeti hesaplaması yaptıklarında 
dışarıda çalışmayı evde kalmaya tercih etmelerine 
neden olur. 
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Bu kararı verme şansına sahip olabilirler mi? 
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İstihdam Edilenler Arasında;  

 

• Okuma yazma bilmeyen kadınlar erkeklerden 
yaklaşık yedi kat fazla (düşük nitelikli işte ist.) 

 

Türkiye’nin iş gücü piyasasındaki düşük eğitim 
sorunu daha çok bir “kadın sorunu” (Özaydınlık, 
2014) 
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İstihdam Edilenler Arasında;  

• Sektörel dağılım, 

• Nitelikli işe yerleşme, 

• İşte yükselme-yöneticilik oranları sorunları 

• Hatta bu mesleklerin kendi içlerindeki oransal 
değişimler (Öğretmenler okul öncesi-ileri dönem; 
sağlık sektöründe ise yığılma ebelik ve hemşirelik gibi 
destek hizmet görevlerinde yaşanmakta, cerrah az 
bulunmakta…) 

 

 Kadının durağan ve belirli iş kollarında kalması 

 Kariyerde pozitif yönlü gelişimlere engel. 
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TÜİK (2017) İstatistiklerle Kadın, 2016  
 
 
 
 
 
 
 
                     
   
 
 
        
     Kadınlar başarısız mı? Niteliksiz mi? Doğası mı bu? 

Erkek Kadın 

Okuma yazma bilmeyen nüfus oranı 
(25+) 
 

1,8 9 (Erkeklerden 5 
kat fazla) 

25 yaş+ okumaz yazmaz  1,8  5,4 
 

25 yaş+ lise ve dengi mezunu  23,5 15,6 
 

25 yaş+ Yüksekokul-Fak.mezunu  17,9 13,1 
 

15+ istihdam oranı 65 27,5 

Genç işsizlik oranı 16,5 22,2 
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Eğitim hak, çalışma izne bağlı… 

Gücünüz sadece bir çocuğu okutmaya yetiyorsa 
hangisini okutursunuz? 

-Bizim kızlarımız iyi okur. Erkekler beceremez. Kız 
B… Matematik okudu. Ne okuyabilirlerse onu 
okuturuz. 

Şimdi ne yapıyor?  

-Evde. Çocuklarına bakıyor. Yüksek lisans yapıyor. 
Kocası izin vermedi çalışmasına. Eve bak yeter, 
dedi. 
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Gökkaya (1994);  

• Çocukların 4 ve 6 yaşlarda cinsiyetlerine uygun 
oyuncak tercihleri yapıyor, 

• Yaşları arttıkça oyuncak tercihlerinin nedenlerini 
cinsiyetlerine uygun yanıtlarla açıklıyor, 

• Anne-babalar toplumsal yapımıza uygun cinsiyet 
rollerine sahip. Geleneksel cinsiyet tipli aileler 
çoğunlukta, 

• Çocukların cinsiyete uygun oyuncak tercihleri 
üzerinde toplumun cinsiyet rollerine ilişkin 
beklentileri de etkili. 
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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 
15 Yaş Grubu Pısa-Yeni Ekonomide İhtiyaç Olan 

Becerileri Ölçmek 

70 ülke içinde 

• Fen-52.  

• Mat-49.  

• Okuma-50. 

 

• Kızlar 501 puan  

• Erkekler 493 

• OECD ort. 497. 
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MEB (2015). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı PISA 2015 Ulusal Raporu 

  

 

 

 

 

 

Kızların ortalamaları 7 puan fazla. Yorumlama? 
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Fen, matematik ve okumada en basit düzeyde 
bilgiye sahip: okuma yazma biliyor, dört işlem 
biliyor demek. 

     «6. düzeyde hiç öğrencimiz yok» 

Şirin (Newyork Üni.); Türkiye’nin dünya ile 
rekabeti için acil olarak insana yatırım yapması 
gerek. 

• 21.yy problem çözebilen insanlar istiyor 

• İleri seviyede beceri düzeyinde 
öğrencilerimiz az. Fende yokuz. 
İnovasyonu bu gruptakiler yapacak. 
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OECD'nin Eğitim Direktörü Andreas 
Schleicher:  

Türkiye'de kız öğrencilerin eğitime katılımı OECD 
sıralamasının sonlarında. 
 
Eğitimde cinsiyet ayrımı, çalışma alanlarına yansıyor. 
 
Yüksek öğretimde erkeklerden daha çok sayıda kadının 
var. Ancak doktora ve ileri düzeylerdeki yüksek öğretim 
kurumlarına girmesi ve mezun olması hâlâ erkeklere 
göre daha zor. 
 
OECD bölgesinde Şili ve Lüksemburg dışındaki üye 
ülkelere bakıldığında kız öğrencilerin başarı ortalaması 
erkek öğrencilere göre çok daha yüksek.  
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PISA araştırmaları: Kızlar matematik, fen ve 
okuma becerilerinde erkeklerden daha başarılı.  

 

Nöroloji araştırmaları: Kızların ve erkeklerin 
STEM alanlarında performansları eşit.  
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Kadın İstihdamı Şirket İtibarı ve Kazancını 

Olumlu Yönde Etkiliyor 

  

Dünyanın en çok gelir yaratan şirketleri - itibar analizleri 
«şirket itibarının artışı ile kıdemli kadın yönetici sayısı 
arasında bir korelasyon» 

 

Fortune Dergisi: “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” bu 
şirketlerin aynı sektörde faaliyet gösteren rakip 
şirketlere göre iki kat daha fazla kıdemli kadın 
yöneticiye sahip -rakip şirketler daha az itibar sahibi-. 
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Kadın İstihdamı Şirket İtibarı ve Kazancını 

Olumlu Yönde Etkiliyor 

  

Weber Shandwick-Gender Equality in the Executive 
Ranks: A Paradox — The Journey to 2030” araştırması; 
kadınların organizasyonlardaki nihai başarısının bağlı 
olduğu iki faktör var:  

 

• «Farklı bakış açıları daha iyi bir finansal performansa 
neden oluyor» ,  

• «Kadınlar iyi liderler» 
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Diğer: Örn; Eril ve Dişil Liderlik/Athena Öğretisi 

http://www.dukam.duzce.edu.tr/Dokumanlar/f3
ba4b44-7269-430c-bcbe-21295abc3b26.pdf  

 

Dünyada STEM alanlarında öğrenim gören erkek 
sayısı kızlardan çok yüksek.  

2016'da Birleşik Krallık'ta temel STEM 
alanlarında çalışanların yüzde 21'i kadın(British 
Council). 
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Science (Fen),  

Technology (Teknoloji ),  

Engineering (Mühendislik)  

Mathematics (Matematik) 

 

 

Farklı bilimsel disiplinlerin bir arada ve bağlantılı olarak 
öğrenilmesi yaklaşımıdır.  
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Kadınların STEM Kariyeri Neden 

Düşük? 
  

L… tarafından yapılan araştırmalar; 16/18 
yaşlarındaki öğrencilerin; 

 

• %55’i bilim eğitimi almamış, 

• %40’ı bilimin kariyerlerine herhangi bir faydası 
olmayacağını düşünüyor, 

• %29’luk bir kısım da bilim konusunda iyi 
olmadıklarını düşünüyor. 
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Kadınların STEM Kariyeri Neden 

Düşük? 
  

L…, gençlerin STEM’de kariyerine girmesini 
engelleyen algıları ortadan kaldırmaya yardımcı 
olmak için; 

• Kadın rol modellerini yerel okulları ziyarete   
teşvik etmeyi ve  

• Yeni nesil bilim insanlarına ilham vermek için 
ilkokul çağındaki çocuklarla konuşmayı 
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Kadınların STEM Kariyeri Neden 

Düşük? 
  

C… tarafından yapılan araştırmalar öğrencilerin;  
• Yaklaşık % 33’ünün STEM kariyeri hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmadığını,  
• Yaklaşık yarısı STEM’de bir kadın rol modeli 

olmadığını belirtmişler.  
 
Öneriler 
• Geleceğin kadın bilim insanlarını yetiştirmeye hayatın 

erken safhalarında başlamalı,  
• Bilimsel eğitim ve kariyerin çocuk bakış açısıyla daha 

anlaşılır ve ulaşılabilir olması için destek olmalı,  
• Bilimde cinsiyet eşitliği ortamı gelişmeli. 
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Science Dergisi:  

Kız çocukları 6 yaşındayken, hayatta neler yapıp 
yapamayacaklarıyla ilgili bilince varıyorlar. Bu 
yaşlarda erkek akranlarından daha az yetenekli 
oldukları kanısına varıyorlar. Kariyerinde nasıl 
ilerleyeceğiyle ilgili temeli de bu yaşlarda oluşan 
bilinçle atıyorlar.  

 

 «sen kızsın…dersek, rol model sunmazsak…» 
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Öğrencilerin Bilim İnsanına Yönelik 
Algılarının Ve Zihinlerinde Oluşturdukları 

İmajlar 

 

• Bilime yönelik tutumlarına,  

• Özyeterliklerine,  

• Gelecekteki kariyer seçimlerine etki eder (Finson, 2000, Finson, 

Riggs ve Jesunathadas, 1999; Hammrich, 1997; Odell, Hewett, Bowman ve Bone, 1993; 
Schibeci, 1989, Kahle,1988). 

 

            1957-2017: «Bilim erkeğe özgü» 
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Chambers (1983) 4807 kız öğrenciden sadece 28 
öğrenci kadın bilim insanı figürü çizmiş, 

  

Gonsoulin (2001) öğrencilerin bilim insanını tasviri:  
erkek öğrenciler - erkek olarak, kız öğrenciler - hem 
erkek hem de kız, 

 

Yontar Toğrol (2000) bilim insanlarını çoğunluk erkek 
figürü olarak çizdi, 
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Buldu (2006), erkek çocukların çizimlerinde hiç kadın 
bilim insanı yok, 

 

Korkmaz ve Kavak (2010) : Bilim insanının cinsiyeti 
erkek (% 63,4). Örneklemin sadece % 2,4’ü kadın ve 
erkek figürünü birlikte çizmişlerdir. 
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Nerede Yanlış Yapıyoruz? 

Tanıdıkları bilim adamları 
(Korkmaz ve Kavak, 2010) 

• Edison  

• Einstein  

• Newton  

• Marie Curie 

• Darwin  

• Grahambell  

• Archimed 

• Robert Boyle 

• L. Pasteur  

• Leonardo Da vinci 

 

Kadın bilim insanı / icat / 
buluş sahibi yoktu da mı; 

 

• Derslerde anmadık, 

• TV’da görmedik, 

• Kitaplarda söz etmedik? 

 

Hiç bunu sorguladık mı? 

 

Aziz Sancar Azize Sancar 
olsaydı? 
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Aziz Sancar Diyor ki; 

Çalışmalarım ders kitaplarında okutuluyor ve Çinli, İngiliz ile ABD’liler 
bundan haberdar. Türk çocukları yaptıklarımı bilmez. Nobel alınca 
haberdar oldular. Pop yıldızı gibiyim. 
 
Bilim yapmak genetik veya zekâ meselesi değil, gelenek meselesidir. 
Dolayısıyla bunu bir gelenek haline getirmeli ve çocuklarımıza erken 
yaşta aşılamalıyız.  
 
Çocuklarımıza bilimi sevdirmek gerekiyor. Çocuklarımızı fizik, kimya, 
biyoloji ve teknoloji alanlarında teşvik etmek lazım. Çok genç yaşlarda 
deney yapmaya alıştırmalıyız. Deney yapmaya alışan insan düşünür ve 
bu ancak öyle alışkanlık haline gelir.  
 
Bizde “Her şeyi yaparız” özgüveni vardı. O özgüvenle yetiştik ve bu 
benim hayatımda çok önemli bir yer tuttu. Güzel bir eğitim vermenin 
ötesinde özgüven olması lazım. 
 SuleCevikerAy271117Düzce 



Kadınlarda bu özgüven az mı?  

 

TÜİK, 2014;  

• Bilim ve mühendislik gibi alanlarda yetersiz 
temsil (erkekler 3 kat fazla),  

• Eğitim (erkeklerin 4 katı) ve sağlık gibi 
alanlarda ise aşırı düzeyde temsil ediliyor.  

• Yeterli rol model göremiyorlar. 
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                             Hiç rol modelimiz yok mu? 
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Dr. Hande Özdinler 

• ABD Türk kadın doktoru konuşuyor! 
• Ölü beyin hücrelerinin ‘floresan’ yöntemiyle kolayca görülebilmesini 

sağladı. Çalışmalarına, ABD hükümetinden rekor destek geldi. 
• ALS ve diğer tüm sinir hücre hastalıkları için önemli bir buluş olarak 

kabul edildi. Bundan böyle, bu hücrelerin ölüm nedenlerinin hücresel, 
genetik ve mekanizmal nedenlerini büyük bir titizlik ve doğruluk payı 
yüksek oranda incelenebilecek. 
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• ABD bu Türk'ü konuşuyor! 32 yaşında profesör olacak... 

• Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyesi ve ‘giyilebilir kalp 
pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren, Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü’nden profesörlük teklifi aldı. MIT 
Technology Review Dergisi’nin geçen yıl derlediği “35 Yaş Altı 
35 Yenilikçi” ile Forbes Dergisi’nin “30 Yaşından Küçük 30 
Bilim İnsanı” listelerinde de yer almıştı. 
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NASA’da çalışan astrofizikçi  
Prof. Dr. Feryal Özel 

2020 yılında hayata geçecek olan Uzay Teleskopu projesini yürütüyor. 
Prof. Dr. Özel, “Bir karadeliği görüntüleyeceğimiz Uzay Ufku Teleskopu 
projesi de bitmek üzere. 2003 yılında dünyanın en önemli bilim 
insanlarından Albert Einstein, John Nash gibi isimlerle birlikte “Büyük 
Fikirler” listesine adını yazdıran, dünyanın en zeki kadınlardan biri 
olarak gösterilen Prof. Dr. Özel, yüksek manyetik alanda nötron 
yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yapan kişi oldu ve 26 yaşında 
yayınladığı makalelerle dikkat çekti. NASA tarafından verilen Hubble 
Ödülü’ne layık görülen ilk ve tek Türk oldu. 
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Berna Sözen 

TÜBİTAK bursuyla İngiltere’nin 
dünyaca ünlü Cambridge 
Üniversitesi’nde görev alan Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma 
görevlisi, bilim dünyasında büyük 
yankı uyandıran bir gelişmeyi yaratan 
ekipte yer alan tek Türk bilim insanı 
oldu. Sözen, kök hücrelerden yapay 
fare embriyosu üretmeyi başaran 
ekipte yer aldı.  

 

Sözen, “Çalışmamız bilimsel 
çevrelerce tarihi bir buluş olarak 
nitelendi. Biz iki kök hücre türü 
arasında önemli bir iletişim 
kurulduğunu keşfettik.” dedi. SuleCevikerAy271117Düzce 



 

 

• Ne kitaplarımızda görüyoruz onları 

• Ne TV’da, haberlerde? 

 

 

• İnsanlar tarihe karşı tek tek sorumluysa fırsat verelim 
onlara! 
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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Yıllık 

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 

 
 135 ülke arasında 124. (2012 ) 
 
 142 ülkede  Türkiye ise 125. sırada. (2014) 
 
 145 ülke arasında 130. sırada (2015) 

 
 144 ülke arasında 131. sırada (2017) 

 
                                   Açık ya da örtük cinsiyet ayrımcılığı 
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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Yıllık 

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu İçin; 

 

• Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliği rakamlara döker 
ve yıllar içinde değişimi izler, 

• Kaynakların kadın erkek arasında eşit paylaşımına rol 
model ülkeleri ortaya çıkarır, 

• Gelişmişlik düzeyini-toplam kaynak düzeyini değil, 
kaynaklara erişimde uçurumu azaltan ülkeleri 
sıralamada öne çıkarır. 
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Ekonomik Katılım ve Fırsatlarda 
Uçurum Ölçütleri; 

Erkeklere oranla; 

• Kadınların işgücüne katılım oranları, 

• Benzer iş için kadınla erkek arasında ücret eşitliği, 

• Erkeklere oranla kadınların kazandığı gelir, 

• Erkeklere oranla kadın yasa koyucu, üst düzey 
yönetici ve müdür, 

• Erkeklere oranla profesyonel ve teknik işlerde 
kadın çalışanlar. 
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Eğitime Katılım Alt Endeksinde Uçurum 
Ölçütleri; 

 

• Kadın okuryazarlık oranının erkek okuryazarlık 
oranına oranı,  

• İlköğretimde,  

• Ortaöğretimde,  

• Yükseköğretimde kadın net okullaşma oranının 
erkek net okullaşma oranına oranı. 

SuleCevikerAy271117Düzce 



WEF,2017 : TÜRKİYE ALT İNDEKSLER  

 

• Siyasal güçlendirme :                118. 

• Sağlık ve hayatta kalma :          59. 

• Eğitsel katılım :                           101. 

• Ekonomik katılım ve fırsat :      128. 
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4.0 sanayi devrimi yaşanıyor.  

Tek kanatla kaçırma lüksümüz var mı? 
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Büyük oranda cinsiyet kalıpları gibi toplumsal 
etkenlerden kaynaklanan bu durum için Dünya 
ne yapıyor? 
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Dünya Liderlerinin 3 Önemli Amacı 

• Aşırı yoksulluğu sona 
erdirmek,  

• Eşitsizlik ve adaletsizlik 
ile mücadele,  

• İklim değişikliğini 
düzeltme.  

Sürdürülebilir kalkınma 
için 17 küresel hedef bu 
taahhütleri 
gerçekleştirebilir.  
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BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

 

1-Yoksulluğa son 
 
2-Açlığa son 
 
3- Sağlıklı Bireyler 
 
4-Nitelikli Eğitim 
 
5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 
6-Temiz Su ve Sıhhi Koşullar 
 
7-Erişilebilir ve Temiz Enerji 
 
8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 
 
9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 
 

 

10-Eşitsizliklerin Azaltılması 
 
11-Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 
 
12-Sorumlu Üretim ve Tüketim 
 
13-İklim Eylemi 
 
14-Sudaki Yaşam 
 
15-Karasal Yaşam 
 
16-Barış ve Adalet 
 
17-Hedefler için Ortaklıklar 
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Cinsiyet Değil, Zihniyet Meselesi 

 

Eğitimde ve iş yaşamında toplumsal cinsiyet 
eşitliği; 

• İnsan hakları  

• Türkiye’nin gelecekte rekabette var 
olmasını sağlayacak milli bir meseledir. 

 

     Kadın-erkek birlikte mücadeleyi gerektirir. 
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NELER YAPILABİLİR? 

• Anaakımlaştırma (örnek eylem planları-
koordinasyon kurulları vb. 

• Nitelikli eğitime erişim (ED, problem çözme, 
yaratıcılık, girişimcilik vb.), 

• STEM alanlarında kadınların desteklenmesi (Kadının 
STEM vb. eğitimleri için projeler, yarışma vb. 
etkinlikler düzenlemek), 

• Başarılı kadınları görünür kılmak, 
• Kadınlara iyi modeller sunmak-mentorluk, 
• Öğretmenlere toplumsal cinsiyet eğitimleriyle 

duyarlılık kazandırmak, 
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NELER YAPILABİLİR? 

• Kadınların hiçbir erkeğe bağımlı olmaksızın 
kendilerine bir yaşam kurmalarına imkan 
tanıyacak biçimde istihdam edilmeleri, 

• Kadınların çalışmalarını kolaylaştıran işyerinde 
bakım hizmeti-kreş açma, izinler, çalışma 
koşulları, 

• Bilimselliği kültür haline getirmek, 
• Alanımız ne olursa olsun TCEni bir değer olarak 

vurgulamak, 
• TCEni ana akım haline getirmek için kurumsal 

işbirlikleri yapmak… 
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                                        Teşekkür ederim. 
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