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HAKLARI
KADININ İNSAN

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi
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Ayrımcılık-Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet-Cinsiyet Ayrımı

Toplumsal Cinsiyetin Sonuçları

Temel İnsan Hakları ve Uluslararası Belgeler

Kadının İnsan Hakları
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“Ayrımcılık; aynı ya da benzer durumdaki kişilere farklı davranmaktır. Bir kişiye ya
da gruba ırk, din, cinsiyet, yaş veya cinsel yönelim gibi farklılıklarından dolayı ön
yargılı davranmak ya da haksızlık yapmaktır.

Cinsiyete dayalı ayırımcılık; kadınların kadın oldukları için uğradıkları ayrımcılıktır.
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«Kadın doğulmaz, kadın olunur»

Bir erkek olsaydım………………yapabilirdim.

Bir erkek olsaydım………………yapamazdım.

Kadın olduğum için…………… yapamıyorum.
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Toplumsal Cinsiyet ve Biyolojik Cinsiyet Arasındaki Fark Nedir?

Biyolojik Cinsiyet

Kadın ve erkeklerin fiziksel ve

biyolojik olarak farklı olması ile

ilgilidir. (Kadınların ve erkeklerin

cinsel organlarının farklı olması,

bazı kadınların doğurabilmesi,

erkeklerin vücudunun daha kıllı

olması, seslerinin kalın olması vb.)

Toplumsal Cinsiyet

Toplumun erkek ve kadınlardan
beklentilerinin farklı olmasıdır.
(Erkeklerin futbol oynarken kadınların
oynayamaması, kadınların etek
giyerken erkeklerin giyememesi,
kadınların erkeklere göre daha rahat
ağlayabilmesi vb.)

Özetle;

Biyolojik cinsiyet, biyoloji ve fizyolojimizle ilgilidir.

Toplumsal cinsiyet, toplum ve toplum tarafından belirlenmiş 

kültürel değerlerle ilgilidir.
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Kaynak: KADAV
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Çocukluktan Yetişkinliğe Toplumsal 
Cinsiyetin Sonuçları 

 Bebeklere isim verme

 Bebeklerin kıyafet seçimi

 Çocukların oyun ve oyuncak seçimi

 Çocuklarla iletişim

Meslek seçimi
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Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sonuçları

Eğitim
Kız çocuklarının okutulmaması
Kız çocuklarının sosyal bilimlere, erkek çocuklarının sayısal bilimlere yönlendirilmesi

Çalışma- gelir elde etme
Erkeklerin çalışma oranının kadınlardan çok daha yüksek olması
İşyerlerinde yönetici konumunda çoğunlukla erkekler çalışmaktadır.
Çalışan kadınların onlarla aynı pozisyonda çalışan erkeklere göre daha düşük maaş alması

Siyasi alana katılım
Kadınların siyasete katılımının düşük olması
Kadınlarla ilgili siyasi ve hukuki kararların erkekler tarafından verilmesi
Kadınların siyasetle ilgili konuşmalarının dikkate alınmaması

Aile Hayatı 
Kız çocuklarının Erkeklere göre daha güçsüz ve bağımlı yetiştirilmesi
Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi
Kız çocuklarının mirastan pay alamamaları
Kız çocuklarının kısıtlanması; özgüvensiz ve erkeğe bağımlı yetiştirilmesi
Kadınların boşanmasının ayıp karşılanması, kadının ailesinin boşanmaya karşı çıkması
Erkek çocuklarını bu eşitsiz sistemi devam ettirecek şekilde yetiştirilmesi

Şiddet
Kadına karşı uygulanan şiddet oranları, erkeğe kadınlar tarafından uygulanan şiddetten çok 
daha yüksek olması
Kadın sığınma merkezi sayısı yetersiz olduğu için, kadınlar şiddete uğrasalar da, şiddete 
maruz kaldıkları yerde yaşamaya devam etmeleri 
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Uluslararası Belgeler

• 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

• 1951 Mültecileri Statüsüne İlişkin BM

Sözleşmesi (Cenevre Sözleşmesi) ve 1967

tarihli Protokol

• 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Ulusal Belgeler

• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2014)

• Geçici Koruma Yönetmeliği (2014)

• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (2016)
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Temel İnsan Hakları

• Hepimizin yaşama hakkı vardır.

• Haksızlığa uğradığımızda hak arama özgürlüğümüz vardır. 

• Haksızlığa uğradığımızda adaletin yerine gelmesi için  

mahkemelere, devlet kurumlarına başvurabiliriz

• Hepimizin düşünce özgürlüğü vardır.

• Hangi haklarımıza sahip olduğumuzu öğrenme 

özgürlüğümüz var.

• Muhtar, milletvekili gibi görevler yerine getirmek için 

seçimlere katılabiliriz ve bu seçimler hür ve adil olmalıdır.

• Bir suç işlediğimiz düşünülüyorsa adil ve açık bir şekilde 

yargılanma hakkımız var. Kimse bizi açık ve adil şekilde 

yargılamadan hapishaneye gönderemez.

• Dernek, parti gibi örgütler kurma özgürlüğümüz var.

• Vicdan, din ve inanç özgürlüğümüz var

• Bir dine bağlanma ve dini inancını taşıma özgürlüğümüz var
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Temel İnsan Hakları

• Yaşam hakkı

• Hak arama özgürlüğü ve adalete erişim hakkı

• Düşünce özgürlüğü

• Haklarını bilme, öğrenme özgürlüğü

• Hür ve adil seçimlere katılma hakkı

• Adil ve açık bir şekilde yargılanma hakkı

• Dernek, parti vb. örgütler kurma özgürlüğü

• Vicdan, din ve inanç özgürlüğü

• Bir dine bağlanma ve dini inancını taşıma özgürlüğü 

Bu evrensel haklar;

• insanın insan olmasından kaynaklanan, 

• vazgeçilmez, 

• devredilmez haklardır.
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Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)

YUKK 2014’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda
yabancılarla ilgili temel esaslar, yabancıların hangi
hizmetlerden nasıl yararlanabileceği gibi esaslar
düzenlenmiştir. Bu kanunla, yabancılarla ilgili tüm işleri
düzenleyecek olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)
kurulmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik YUKK hükümlerinin nasıl uygulanacağını
göstermektedir.
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Geçici Koruma Yönetmeliği 

(Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili 

yönetmelik) 

2014 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelikte, Suriyelilerin 
hakları, yararlanabilecekleri hizmetler, yükümlülükleri ve 
bu hak ve ödevlerden nasıl yararlanabilecekleri bu 
yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

Bu yönetmeliğe göre Suriyelilerle ilgili aşağıdaki haklar 
tanımlanmıştır. 

• Sağlık hizmetlerine, eğitim, sosyal yardım ve işgücü 
piyasasına erişim hakkını, 

• Sınır dışı edilmeye karşı korunmayı ve 

• Türkiye’de yasal olarak kalma hakkını sağlamaktadır.
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Kadının İnsan Hakları

Kadının bedeni üzerindeki hakları

Kadının evlilikle ilgili hakları

Kadının boşanma ile ilgili hakları

Kadının kamu yaşamındaki hakları                                                                                                             
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 Bir kadın istediği kişiyle evlenebilir.

 Kadınlar erkeklerle eşit eğitim alma hakkına sahiptir.

 Bir erkek ve bir kadın aynı işte çalışıyorsa ikisi de aynı ücreti almalıdır.

 Kadın kumayı/çok eşliliği reddetme hakkına sahiptir.

 Kadın daha fazla çocuk doğurmak istemiyorsa doğum kontrolünü kullanma

hakkına sahiptir.

 Kadın boşanmak için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

 Boşanırken nafaka isteyebilir.

 İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışabilir.

 Kadınlar tecavüze, tacize uğramadan yaşayabilmelidir.

 Bir kadın boşanırken çocuklarının velayetini alma hakkına sahiptir.

 Her kadının sağlıklı yaşama hakkı vardır.

 Sadece dini nikah değil, kadınların resmi nikah kıydırma hakkı da vardır.

Kadınların Temel  Hakları
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Kolaylaştırıcı için 

Ek Bilgi Notları
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

• Bütün insanların özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar (Madde 1),

• Herkes ayrım gözetilmeksizin Beyannamede yer alan hak ve özgürlüklerden

yararlanabilir (Madde 2/1),

• Her bireyin yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır (Madde 3),

• Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere

tabi tutulamaz (Madde 5),

• Herkes kanun önünde eşittir ve herkesin kanunun korumasından eşit şekilde yararlanma

hakkı vardır. (Madde 7)

• Evlenme ancak serbest ve tam rıza ile yapılabilir (Madde 16/2)

1948 tarihli Beyannamede bir mülteci tanımı verilmemiş ancak 14. maddesinde “Herkes

zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanağından

yararlanma hakkına sahiptir” ifadesiyle iltica hakkı temel bir insan hakkı olarak ilan

edilmiştir.
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Mültecilerin Statüsüne dair BM Sözleşmesi (1951 Cenevre Sözleşmesi)

1967 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol

Türkiye Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi çekince koyarak imzalamıştır. Bu
çekinceye göre Türkiye, Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak kabul
etmemektedir. Bu nedenle Türkiye’de mültecilik statüsü almış kişi sayısı çok çok
azdır. Afganistan, Irak, İran gibi Avrupa dışından gelenler ise üçüncü bir ülkeye
yerleştirilinceye kadar şartlı mülteci statüsünde geçici olarak Türkiye’de
kalabilmektedirler. Bu sebeple 2011 yılından sonra kitlesel olarak Türkiye’ye gelen
Suriyeliler de mülteci statüsünde değil geçici koruma statüsünden
yararlanmaktadır.
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Ulusal Belgeler

Anayasa 

 • Medeni Yasa 

 • Ceza Yasası 

 • 6284 sayılı Yasa 

 • 6284 sayılı Kanun Yönetmeliği 

Uluslararası Belgeler

 1948-İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi 

 1950-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

 1979-CEDAW 

 2011-İstanbul Sözleşmesi 

Suriyeli Kadınların Yararlanabileceği Kanun ve Yönetmelikler



www.hayatadestek.org

24

/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek

